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PRZEDSTAWICIELSTWA * 
BARANOWICZE — ui. Szeptyckiego -— A. Łasznk. 
BIENIAKONIE, — Buiet K: 2 
BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot”. 
DĄBROWICA (Polesie) —- Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet Kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 
GRODNO -— Księgarnia T-wa „Ruch”. 
KORODZIE] —- Dworzec Kolejowy —- K. Smarzyńska, 
IWIENIEC -— sklep tytoniowy S$. Zwierzyński. 
KLECK — sklep „Jedność*, 
LIDA — ul Suwalska 13, S$. Mateski, 
MOLODECZNO — Księgarnia T-wa „Ruch“. 

NIESWIEŻ — ml. Ratuszowa, Księgarnia jaźwinskiego. 
NOWOGRODEK — Kiosk St. Michalskiego. 
N. SWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“. 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polsua — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Polskiej kiacierzy Szkolnej. 
SŁONIM — Księgarnia D. Lubowskiego, ui. Mickiewicza 12. 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch”. 
ST. ŚWIĘCIANY — ul. Rynek 8. N. Tarasiejski. 
WILEJKA POWIATOWA — ul. Mickiewicza 24, F. Juczewska. 
WARSZAWA — T-wo Księg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch“. , 
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(Telefonem z Warszawy) 

BUDŻET. 

W poniedziałek, a nie w sobotę, jak pi 

sałem ii jak sądzono uprzednio, odbędzie 

się głosowanie nad budżetem. Miałem 

okazję rozmawiać dziś z osobistością 

najbardziej w sprawach budżetowych 

miarodajną. Szkic zasadniczy tej rozmo 
wy, o ile kształtuje on ogólną sytuację 

Państwa pod względem budżetowym, 

powtórzę tutaj. W roku budżetowym 

1928 — 29 wpływy Państwa wynosiły 

3008 miljonów złotych, w raku obec- 

nym 1929 — 30 wpływy te wynoszą 

3015 albo 3014 miljonów złotych. Rząd 

ma stanowczą chęć pozostania w; grani 
cach tych dochodów, niewydatkowa- 

nia więcej a więc niesięgania do re- 

zerw kasowych. Według obecnego bud 

żetu wydatki Państwa mają teraz wy- 

nieść na rok przyszły kwotę 2945 milja 
nów oraz 122 miljony, które tylko wte 

dy będą wydatkowane, o iłe okaże się, 

że wpływy rzeczywiście będą odpo- 
wiadały preliminowanym nadziejom. 

Preliminuje się na rok przyszły bud 

żetowy, t.j. od 1 kwietnia 1930 do I 

kwietnia 1931 r. wpływów 3067 miljo- 

nów, być może, że ta cyfra zostanie o” 

siągniętą lub pokrytą z naddatkiem, 

jak to się stało w latach ubiegłych, kie 

dy dochody przeszły oczekiwania, ale 
być może także, że do tej cyfry nie 

dojdziemy. Należy zwrócić np. uwagę, 

że podatki dochodowy i obrotowy w 
latach przeszłych, ściągane według 

m, wzoru lat 1927 — 28, t.j. lat bardzo 

Npod względem ekonomicznym dla na- 

' (szego społeczeństwa pomyślnych. Ina- 

„ czej będzie w tym roku, kiedy podatki 

/ dochodowy i obrotowy wpływać będą 
ra podstawie zeznań z ostatnich 12 

« miesięcy. 
Poprawek do tego budżetu zgłoszo 

no przeszło 200. W, tem jest już 45 po” 
prawek mniejszości narodowych, prze- 

(_ dewszystkiem Ukraińców, którzy doma 
gają się, aby pewne pozycje przezna- 

| 
| 

| 

+ 

czone były na szkoły z językiem wykła” 
dowym ukraińskim, potem przychodzi 

sprawa podwyżki dia urzędników pań- 

stwowych. Rząd wstawił do budżetu za 

płatę zaległego dodatku, niektóre stron 

nictwa opozycyjne chcą jeszcze dać ue 

rzędnikom 5 procentową podwyżkę 

__ poborów. Wniosek ten będzie odrzuco- 
' my przez plenarne posiedzenie Sejmu. 

P. Rataj który kierował Centrolewem 

podczas głosowania na komisji budże- 

towej, zaznaczył, że w sprawie podwyż 

» dla urzędników Centrolew nie będzie 
/* głosował solidarnie. P. Rataj wiedział, 

że stronnictwa chłopskie nie chcą za 

wydatkami na urzędników , głosować, 

to też chłop ten wniosek na plenum 

Sejmu utrąci. 
Poważną różnicę zdań budzi spra* 

Wa funduszów dyspozycyjnych, 0 któ- 
rej już pisałem. Zdaje się, że podczas 

trzeciego czytania (lecz nie drugiego, 
we środę a nie w poniedziałek) w spra 

wie funduszu propagandowego  mini- 
stra Zaleskiego mogą zajść jakieś zmia 
ny na korzyść. 

Sprawa budżetu kolei jest powo- 

dem do nieporozumienia. Poseł Chą” 
__ dzyński był przez krótki czas ministrem 

| kolei. Mianowicie w rządzie p. Witosa 

zasiadał w Belwederze, podczas  za- 

machu majowego jest to właśnie ten z 

pośród ministrów, który nie udał się 

wtedy za Prezydentem  Wojciechow- 
"aim do Wilanowa lecz poszedł sobie 
Pus Teraz p. Chądziyński wyfan- 

tazjował, że kolej powinna przynieść 

| przyniesie. P. Chądzyński chce więc te 
/ wyimaginowane dochody podzielić po- 

między pracowników kolei a także 

  

   

  

znacznie większe dochody, miż te, któ 

re według obliczeń znawców istotnie 

     

  

     

  

kolejowych, aby pieniądze przeznaczo 

‚ ne na te inwestycje rozdać na wydat- 
ki personalne. Jeneralny referent bud- 

_ żetu prof. Krzyżanowski chce koniecz- 

| nie uratować budowę kolei Sląsk 

| Gdynia i w tym celu proponuje emisję 
„ akcyj Banku Polskiego które dziś są 

: pos Rządu. 

„ „” Komisja budżetowa skreśliła też du 
"žo inwestycyj w innych dziatach. Mię- 
dzy innemi nie będzie za co budować 
gmachu dla rektyfikacji spirytusu w 
Wilnie. 

Т 

  

W dniu dzisiejszym pociągiem 
specjalnym przybywa do Wilna od 
granicy łotewskiej Turmonty — Pre- 
zydent Republiki Estońskiej dr. Otto 
Strandmann, poprzedni poseł estof- 
ski w Warszawie. — Wzdłuż całej 
Ziemi Wileńskiej przejedzie Prezy- 
denat Estonji witany serdecznie, spo- 
tykany ze  wszelkiemi  należnemi 

Głowie zaprzyjaźnionego państwa ho- 
norami. Ludność Wilna witać będzie 
Prezydenta podczas :jego kilkugodzin- 
nego pobytu na dworcu kolejowym o 
godz. 8-ej wieczorem. 

Coraz ściślejsze, bardziej serde- 

czne i szczere stosunki pomiędzy 

Polską i Estonją, stanowią tło, z któ- 

rego wyłania się obecna wizyta Pre- 

zydenta Strandmanna, — Jako kon- 

* 

Opłata pocztowa uiszczoną ryczałtem. 
Redakcja rękopisów nie zamówionych nie, zwraca. Administra- 
cja nie uwzględnia zastrzeżeń co do rozmieszczenia ogłoszen. 

NIKI SEJMOGQE DZIŚ PRZYBYWA Do WILNĄ PREZYDENT ESTONII DEBĄTA BUDŻETOWA 
serwatyści zachowaliśmy swój kryty- 

czny sąd, w czasie gdy młode pań- 

stwo estońskie zbyt radykalnie $prze- 

prowadzało u siebie różnorakie: re- 

formy o wybitnie socjalistycznych ten- 

dencjach. — Dziś jednak z całym uz- 
naniem stwierdzić musimy, że pań- 

stwowy organizm estoński wszedł już 

na drogę realnej Epracy, we wlašci- 

wym kierunku (skierowując tak ży- 

wotne + silne, niepodległościowe czyn- 
niki państwowe. 

Dziś też, wespół z Wilnem całem 

witamy Prezydenta Otto Strandmanna 
jako najwyższego Przedstawiciela pań- 

stwa, które nietylko się !mieni, ale 

w rzeczywistości jest,ynaprawdę  wiel- 

kim Polski przyjacielem i šojuszni- 
kiem. 

TALLIN, 7. II. Pat. O godz. 23 prezydent republiki estońskiej 
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Wojskowych akt badania w tej spra” 

wie oficerów przesłać jego komisji, 

przyczem powołuje się, że w tej spra- 
wie pisał do Premjera Bartla. Zagad- 

ką teraz jest, dlaczego X. Czetwertyń- 
WARSZAWA. 7. 2. (PAT) Iżba odesłała ków, dotyczących konferencji łowickiej, któ ski pi i i 

w pierwszem czytaniu projekt ustawy o ra” rej przebieg podany był w komunikacie Ka- ski Z ogłasza listu Marszałka do M 
tyfikacji protokułu dodatkowego do traktatu tolickiej Agencji Prasowej. Jeżeli temu komu bie. Czyni to podobno dlatego, że о- 
handlowego i nawigacyjnego z Estońją oraz nikatowi zarzucą minister kłamstwo, to za głoszenie wspomnianego listu Marszał” 
projekt ustawy o raty: RAM traktatu handlo strzega się odrazu, że nie ma na myśli redak IE 2 
wego i wozacynewe = otwą do S cji agencji katolickiej, żę ŚR R ka do p. Bartla nie mogłoby być po- 
Spraw zagranicznych. Następnie projekt u- nie wprowadzona w błąd przez swego infor- i šci 
stawy w sprawie zmiany niektórych posta. matora. Minister odczytuje ten komunikat i łączone A EBU S Cie pełnych 
nowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo następnie omawia go, podkreślając, że ów osobistości sejmowych. 
spolitej, zawierającego prawo o ustroju są- informator był bliższy nietyle Kościołowi ka- Odkłada się więc piastowo - endec- 
dów powszechinych — do komisji prawniczej tolickiemu, ile obozowi politycznemu, które- , : 2 » 
oraz projekt ustawy w sprawie jednorazowe go imieniem p. pos. Czetwertyński wczoraj ki projekt konstytucji ale też odkłada . 
go zasiłku dla funkcjonarjuszy, państwowych, przemawiał. się publikację listu Marszałka do X. 
sędziów, prokuratorów, osób wojskowych о- Wspominając o przemówieniu pos. Cze- Ri 
raz emerytów, wdów i sierot do komisji bud twertyńskiego, który wyraził wczoraj niezag Czetwertyńskiego. 

75-16 Posiedzenie Sejmu 

żetowej. dowolenie, że minister zasiada już w drugim 
z rzędu gabinecie, minister oświadcza, że je MINISTER CZERWIŃSKI, KOŚ- 

BUDŻET MINISTERSTWA OśŚ- żeli mimo to podjął się ciągnąć ten trud da CióŁ I PRAWOSŁAWIE. 
WIATY. lej, to nietylko dlatego, że wysoko sobie ceni 

3 wolę, która mu ten mandat powierzyła, lecz Przy budżecie oświaty i wyznań za” 
Z kolej przystąpiono do dalszej rozpra- i dlatego, że są dziś pewne prace 1 ważne > SUE 

y nad preliminarzem A DA ER do SMRAN a a bral głos minister Czerwiński. Przemó- 
znań Religijnych i Oświecenia Publiczne- jednym z tych celów jest aby wychowanie wjenie i. 2 

;‚'о? Ріегшзиуеиіаёгат głos poseł Utta z klubu szkolne młodzieży w Polsce wyzwolić z pod AS Jego s > p zk BOJ wystą” 
niemieckiego, zarzucając ministrowi, że przy wpływu tego obozu politycznego, który p. pieniami ks. Radziwiłła, który jako poli 
układaniu budżetu okazał zbytnią  ustępli- Czetwertyński reprezentuje, | tyk katolicki podniósł pewne obawy. 
wość na korzyść innych resortów i nie zna- Następnie minister polemizuje z zarzutem „” . + < й * 

jakie budzi w nim stan rzeczy w па- 

szym szkolnictwie oraz ks. Czetwertyń- 

przyczynił się do skreślenia inwestycyj : 

Strandman odjechał do Warszawy. Na dworcu obecni byli człon- 
kowie rządu i parlamentu oraz korpus dyplomatyczny i tłumy 
publiczności. 

    

Prace Konferencji Morskiej 

Żądania w stosunku do Anglji 
LONDYN. 7.ll. Pat. Stimson ogłosił  dekiarację, w które- 

stwierdza, że w rokowaniach z Wielką Brytanją Stany Zjedno- 
czone domagały się natychmiastowego zrównania sił morskich 
we wszystkich kategorjach okrętów wojennych i zrównania za 

A redukcji liczby pancerników obu flot w roku 1931, nie 
za ‚ 

Jeżeli chodzi o krążowniki, Stany Zjednoczone proponują 
15 krążowników angielskich po 10 tys. tonn, uzbrojonych w 
rej 8-calowe i 18 analogicznych krążowników amerykań- 
skich. 

W driedzini: mniejszych krzżowników Anglji przysługiwa- 
łaby nadwyżka 42 tysięcy tonn. Wielka Brytanja i Stany Zjedno: 
czone miałyby dokładnie teką szmą flotę krążowników analo- 
gicznych o tym samym tonażu. Również domageją się Stany 
Zjednoczone równości między Anglją a Ameryką w dziedzinie 
statków-baz dla samolotów i torpedowców. ; 

Stanom Zjednoczonym nie zeležy na todziach podwodnych 
W dziedzinie łodzi podwodnych Stany Zjednoczone pragną 

możliwie najniższego tonażu i zgodziłyby się chętnie na zupeł- 
ne zniesienie łodzi podwodnych, za zgodą 5 reprezentowanych 
na konferencji mocarstw, w każdym zaś razie domagają się, aby 
lodzie podwodne podlegaly tym samym przepisom prawa mię- 
dzynaiodowego, co zwykłe okręty wojenne, w porównaniu Z 
okrętami handlowemi. 

Żądania w stosunku do Japonii 
W stosunku do Japonji Stany Zjednoczone nie opierają swe- 

go projektu na tym samym kontyngencie dia wszystkich okrętów 
wojennych, zaś Francji i Włochom nie poczyniły wcale propo- 
zycyj ponieważ mocarstwa te nie tak bezpośrednio związane 
ze Stanami Zjednoczonemi, jak Angija. Niemniej jednak, uregu- 
lowanie zagadnień obchbodzących te państwa ma zasadnicze 
znaczenie dia sprawy pokojowego układu. 

Debata nad kompromisową propozycją francuską 
LONDYN, 7. Il. Pat. Wczorejsze popołudniowe posiedzenie komisji, 

PAPACA kompromisow ą propozycję francuską, dało. pozytywne 
wyniki. ›° 

Uzgodniono kompromis, 
podkomisja rzeczoznawców dla opracowania tablicy, 

* 

na podstawie którego wyłoniona została 
wykazującej tonaż 

"globalny każdego mocarstwa z równoczesnym podziałem tego tonażu od- 
razu na kategorje. Tablica ta będzie schematem, uwzględniającym ogólnie 
przyjęte kategorje jednostek bojowych. Ułożona ona zostanie w ten sposób 
aby do tego systemu przystąpić mogły również państwa o słabszych siłach 
morskich, Oraz aby ten system mógł być przedstawiony Lidze Narodów. 

Poza tym schematem Anglja, Ameryka i Japonia, których siły bojowe 
wymagają, zwłaszcza w dziedzinie krążowników, specjalnej kwalifikacji, 
ustalą pomiędzy sobą tablicę podziału tonażu, która nie będzie „obowiązy- 
wała Francji ij Włoch. 

Podobnie załatwiona zostanie kwestja transferu, co do którego tak 
samo ustalone będą ogólne zasady, obowiązujące wszystkich oraz specjal- 
ne zasady odpowiadające specyficznym potrzebom Stanów Zjednoczonych, 
Anglji i Japoaji. 

Posiedzenie podkomisji rzeczoznawcėw 
Posiedzenie podkomisji rzeczoznawców odbędzie się dzisiaj, żaś posie- 

dzenie komisji w poniedziałek. 
Ne posiedzeniu tem spodziewane jest definitywne wyjaśnienie mgliste- 

go narazie planu kompromisu. 

Tardieu opuścił Londyn na parę dni 
LONDYN, 7 II. Pat. Tardieu odjechał do Paryża w celu wzięcia udziału w dzi- 

siejszem popołudniowem posiedzeniu izby Deputowanych. Premjer powraca do Londy- 
nu 10 b. m. niezwłocznie po posiedzeniu rady ministrów. 

- liodukowanie czas pracy w kopalniach angielskich 
LONDYN, 7 ll. Pat, Izba Gmin przyjęła 295 głosami przeciwko 198 

9tą klauzulę ustawy o kopalniach węgla, redukującą czas pracy z 8 godzin. 

sków klubu niemieckiego, odrzuconych na Bandrowskiego o Żeromskim, jako proroku 
komisji budżetowej i oświadcza w zakończe wolności. Minister zaznacza, że p. Bandrow- 
miu, że od jasnej odpowiędzi na postulaty Ski zjawił się u niego z tekstem odczytu, któ 
klubu uzależni swe stanowisko wobec rządu ry już wygłosił w kilkudziesięciu szkołach, 

Pos. Pułjan (Ch. D.) skarży się na brak ale nie wiedział, że jeszcze przed tem mini- 
nauczycieli w szkołąch powszechnych. Za nie ster zażądał opinji fachowców tych szkół o 
właściwą uznaje politykę Ministerstwa dą- jego odczycie i po wysłuchaniu jej pozwolił 
żącą do zakładania szkół wysoko zorganizo- na tę pracę dalej. ! у 
wanych, Mówca zarzuca, że pominięcie przez Minister nie przewidywał alarmu, jaki się 
ministra roli kościoła katolickiego w wycho- około tej sprawy wytworzył. Mówca zazna 

lazł środków na potrzeby prywatnego szkol- wytoczonym w ostatnich czasach co do spra- 
nictwa. Mówca zapowiada ponowie nie wnio wy odczytu, wygłoszonego przez Kaden 

skiego, który może niekoniecznie w naj 

subtelniejszy sposób zaatakował mini- 

stra Czerwińskiego, czy dla -celów ma- 

trymonjalnych zmienił wyznanie. e 

Ministra Czerwińskiego słyszałem 
w Wilnie podczas jego odczytów o 

waniu obywateli obudziło niepokój i kończy 
zaznaczeniem, że oparcie wychowania naro- 
dowego o wpły kościoła katolickiego nie 
wyklucza tolerancji dla mniejszości ale uzna- 
nia tego możemy oczekiwać tylko od ludzi 
którzy są szczerymi wyznawcami šwiatopo- 
glądu katolickiego: 

Pos, $mulikowski (PPS fr. rew.) w prze- 
mówieniu swem domaga! się konkretnego pla 
nu budownictwa szkół powszechnych. Sprze 
ciwia się budowie szRół nisko zorganizowa- 
nych. 

> Posłanka Balicka (KI. Nar.) występuje 
przeciwko przenoszeniu nauczycieli ze wzglę 
dów politycznych. Dopatruje się osłabienia 

używiołu polskiego na Kresach i apeluje do 
Ministerstwa, aby wniknęło w tę sprawę. 

Posłanka Jaworska (BB) protestuje prze- 
ciwko wczorajszemu. przemówieniu pos, Cze 
twertyńskiego, uważając, że wystąpienie to 
podważa między innemi powagę ministra wo 
bec młodzieży. Posłanka zauważa dalej, że 
niepokój, jaki powstał na prawicy o to, co 
się dzieje w szkole, jest wyrazem nieufności 
do duchowieństwa. Wreszcie oświadcza, że 
jest rzeczą konieczną, aby młodzież wycho 
wywać w najgłębszej miłości do państwa i 
w radości jego odzyskania. 

Pos. Serbe (KI. Niem.) oświadcza, że nie 
zadowala go stanowisko premjera Bartla i 
ministra Czerwińskiego w sprawie mniejszoś- 
ci narodowych. Mówca wysuwa szereg postu 
latów, żądając między innemi zupełnego ró- 
wnouprawnienia. 

Pos. Jeremicz (Biał.) skarży się na brak 
poparcia w stosunku do szkolnictwa białoru 
skiego i wnosi o uchwalenie szeregu popra« 
wek na szkolnictwo białoruskie. 

Pos, ks. Krayczyrski (Niem.) dopatruje 
się sabotowania konwencji genewskiej, która 
gwarantuje mniejszościom zachowanie ich 

kultury. L 
Pos. Bogusławski (BB) w imieniu ludnoś 

ci prawosławnej reprezentowanej w BB oś. 
wiadcza, że 750 procesów sądowych o zwrot 
cerkwi wywołąło wielkie zaniepokojenie na 
Wołyniu. Mówca ubolewa, że do tej trudnej 
sprawy wniesiono moment polityczny i w 
zakończeniu występuj e z odpowiedniem ape 
lem do rządu polskiego, aby we właściwy 
sposób tę sprawę rozwiązał. Po przemówie 
niu pos. Chruckiego (Ukr.), który dopa- 
truje się pogorszenia się stosunku do prawo- 
sławia za rządów pomajowych i omawia spra 
wy szkolnictwa utrakwistycznego oraz kwe- 
stję rewindykacji cerkwi i a po prze- 
mówieniu pos. Palijwa (Ukr.), który polemi- 
zował z pos. Czetwertyńskim i posłanką Ba. 
GAĆ głos p. minister oświaty Czer- 
wiński. 

PRZEMÓWIENIE MIN. CZERWIŃ- 
SKIEGO. 

, Minister omówił przedewszystkiem zagad 
nienie katolickie. Mówca oświadczył, że na- 
biera coraz większej pewności, że w tej kam- 
panji przeciwko ministerstwu i ministrowi cho 
dzi nie tyle o interesy religji i Kościoła ile 
o względy polityczne. Do wniosku tego do- 
chodzi minister, zarówno obserwując, gdzie 
powstają ogniska tej kampanii, jak i anali- 
zując stawiane zarzuty. Stwierdzam — mówił 
minister — że nie wydałem ani jednego za- 
rządzenia, któreby w najmniejszym stopniu 
osłabiło stan posiadania lub też wpływ Ko- 
ściołą PO na w kwestjach wyznanio+ 
wych i szkolnych. 

Nawiązując do pogłosek, że Ministerstwo 
popiera sekciarstwo i do znanych alarmów 
na tle strajku szkolnego, minister zauważa, 
że odkąd objął swe stanowisko, nie zaszedł 
ani jeden wypadek, któryby mógł zaniepo- 
koić rodziców. Alarmuje się opinję katolicką 
że minister oświaty mianuje żydów do semi- 
narj ów nauczycielskich. Od czasu powsta 
nia Polski pewna liczba żydów pracuje w 
szkołach średnich, jako nauczyciele i nowych 
nominacyj nie było, choć nie uważałby się 
za winnego EdyGyih to zrobił, gdyż minister 
oświaty jest w Polsce dla wszystkich obywa- 
eli, 

Z kolei minister przechodzi do sprawy ata 

cza, że Ci którzy te alarmy podnoszą. mogli konstytucji, wychowaniu młodzieży i 
już wtedy doszedłem do najgłębszego | 

się z nim porozumieć w inny sposób. 
Przemówienie swe kończy oświadczeniem к 54 ‚ * 

Konstytucja orzeka, że w zakładach, gdzie przekonania, że jest to człowiek nie 
kształcj się młodzież poniżej lat 18, nauka i ; 3 
religji jest obowiązkowa. Štaję na gruncie mający żadny, ch danyci a ar stanu. 
żę i z tej zasady prawnej już sumienie CO-jak co, ale tu można śmiało konia z 

pedagogiczne każe mi wyprowadzić wniosek, rać, że iński 
że i na innych lekcjach w szkole i wogóle rzędem qyżykować, О Czerwiński w oddziaływaniu szkoły na młodzież nie po- Bismarkiem ani Cavourem nigdy nie 
winno być niczego, coby tym zasadom prze i i ileńskie i 
czyło, żebyśmy nie wychowywali młodzieży Wii, cze Jego wiem Pra» 
w duchu anarchji, To jest moje stanowisko nie o Sui generis „,politgramotie* w 
w sprawach ogólnych. Jeżeli to, co powie- ° rielkii . ы 
działem panom nie wystarcza, proszę wy- szkołach bylo jednym wielkim e 

że minister ciągnąć z tego konsekwencje konstytucyjne .tem, a dlatego nietaktem, 
i odejdę, nie mając do was osobistego Żalu, ny, ini hi. kaduk : 
ale pozwólcie na jedną prośbę. Jeżeli wam BI DW higdy zapowiadać CZE 
ci skają argumenty przeciwko mnie, pilnie u. czego wykonanie absolutnie nie leży w 
ważajcie czy wbrew waszej woli i. wiedzy jego mocy. 
zamiast twardych kamieni, nie wciskają wam Ry SA 22 
w rękę grudek cuchnącego błota. Kamieni Dzisiejsze przemówienie p. Czerwiń 
się nie boję, ale błoto jest istotnie przykre. skiego było lepsze od wileńskiego. Mu 

WYBÓR DWU LEWICOWYCH WICE Simy przyznać, że djalektycznie wprost 

MARSZAŁKÓW. świetnie odpierał niektóre ataki. Sens 
Po przemówieniu p. Ministra Czerwińskie jego przemówienia miał tkwić że ata” 

go marszałek zarządził wybór dwóch wice ki i i | 
marszałków i sekretarza. Na _wicemarszał- KL na niego nie są owania 32 ków głosowało 175 posłów. Ważnych kartek bra Kościoła katolickiego lecz dla do- 
oddano 164. Otrzymali — pos. Róg (Wyz.) ii eckiei te 161 glosów pos. Żuławski (PPS). 142, Še bra partji endeckiej. Ale ten sens zama 
Sypula_ (Kom.) 8, Wałnyckij  (Selrobujed- ło był uwypuklony. Ogólny sąd o jego 

Ia dakai Ša eis i At przemówieniu wypowiem taki: złożo- 
Żuławski w obecnie w e i oświad na z dobrych pod względem djalekty- 
czenie co do przyjęcia złoży później. Na se- Ó ść ówieni. Kino Е ЗЕЫА nawe * ® о J э 

А e ei Mas roli oskarżonego o brak katolicyzmu a. 
sterstwa Oświaty. Przemawiał pos. Cze- rolę! prokuratora minister Czerwiński 
twertyński (Kl. Nar.) Mówca odpiera zarzu- 
ty p. ministra, że przemawiała przez niego SĄ 
pewna doza nienawiści, mówiąc, że jest to twertyńskiemu. Wszystko to razem by- 
Pw kendutian alka iciksiocs" Gol ło ogromną ze strony p. Czerwińskiego 
A. który domagał się przestrzega. niezręcznością i to dzisiejsze jego wy- nia apolitycznoścj szkoły i niewciągania nau ieni i i iž x 
czycielstwa do prac partyjnych, marszałek ЗОНЕ AZ wnaenzo a: 

tuszowało zarzuty mu stawiane. odroczył posiedzenie do godziny 16. 

AS WAY A NIN IRGI Musimy! niestety, powiedzieć, że ta 
mowa jest tylko konsekwencją tej 

Audjencje na Zamku chwiejnej polityki, którą w I 
WARSZAWA, 7 II Pat. Pan Pre- košcielnych Państwo nasze prowa” 
w PE przyjał rj dzi. Polityki, która jest zdumiewa- 
aa Sde ko, ao = ale jąco słaba i niegodna wielkiego Pań- 
przedstawicieli Związku Dyrektorów StWa, że aż się chce przypomnieć 
„Szkół Średnich, którzy wręczyli Panu margrabiego Wielopolskiego, to znów 
Prezydentowi memorjał w sprawie po- jest nieznośna, małostkowa, irytująca, 
ziomu nauczania. — idąca na rękę tym, którym zależy 

Przyjęcia a Premjera aby Rząd i Episkopat w przeciwnych 
"WARSZAWA, 7 il. Pat: Pan pre. Sobie pozostawali obozach. 

zes Rady Ministrów 0 godzinie 10-ej Cechami polityki religijnej 
przyjął prezesa Banku Rolnego p. wa polskiego są: 
Ludkiewicza, a o godz. 11 przemy: į) Nieunikanie jeśli nie stwarzanie 
słowca angielskiego p. Bennetti. płaszczyzn tarcia pomiędzy Rządem a 

Konferencja aeroklubów katolickiem społeczeństwem w postaci 
Rua > gą twa tolerowania takiego domu w Płocku, 

wac, olski. у który się zowie klasztorem Marjawic- 
WARSZAWA, ZI]. PAT. ŚW czanie 08 Lim, *niepórozumienia w ść ja 10 do 12 b. m. odbędzie się w „Warszawie “> т 

konferencja lotniczą aeroklubów Rumunji, kichś sekt, uprawiających wydrwigro- 
szostwo wśród najciemniejszych sfer 

Jugosławji, Czechosłowacji i Polski. Konfe- 
rencję zwołuje zaeroklub Rzeczypospolitej 65 я 
Ро!:кііе E Kiote AN ludnošci, wszelkie niepotrzebne branie 
czemi. Konferencja fa ma na celu uchwale- ki $ Žž 
nie regulaminu zasadniczego międzypań- “V DDronę przez ministra zjazdów łowi- 
stwowych zawodów lotniczych, urządzanych ckich, Kadenów - Bandrowskich i t.d. 
co roku pod nazwą: Lot Małej Ententy i Pa > 
Polski, a którego Organizacja przypada w 2) 7 drugiej strony polityka Rządu 
roku bieżącym aeroklubowi Rzeczypospoli- w ostatnich miesiącach doprowadziła 
tej Polskiej. do całkowitego zaprzepaszczenia tego 

Państ- 

TDIA ANET IT RT NOCE ORO ZOK ORŁA ACC TIT STI SI TT NST ESI TRS IIS ENTERTA atutu, którym w naszych wielko-pań- 
odrazu budowany pod kątem widzenia 

dogodzenia wszystkim partjom, — о- 

zwierciadla nie żadną nową ideję kon- 

stytucyjną, tylko ma być mostem kom- 

promisu pomiędzy Sławkiem a ende- 

kami, Sławkiem a lewicą. Czytelnicy 

nasi rozumieją, że nie możemy się 

zbytnio do tego projektu entuzjazmo- 

wać, ale w projekcie piastowo - ende- 

ckim widzieliśmy jak gdyby spełnienie 

tych marzeń niektórych, które głosiły: 

„Niech ta nowa konstytucja będzie tak- 

RZECZY DECYDUJĄCE 

Pisałem już o wielkiem znaczeniu 
które przypisuję powstającemu projek- 

towi konstytucji układanemu przez 

Piasta wespół z Chrześcijańską Demo" 

kracją. Termin ukończenia tych spraw 
jest ciągle odkładany.  Obiecywano 

nam ten projekt na przeszły poniedzia- 

łek, na ostatniej komisji konstytucyj- 

nej poseł Chaciński mówił już a przy- 

szłym poniedziałku. Projekt już jest 

że złą, lecz niech ją Sejm uchwali*. 

Zdawało się nam, że projekt piastawo- 

endecki jest właśnie tak redagowany, 

aby zadowolnić tę formułkę. Nawiaso- 

wo zanotujmy tę pogłoskę, że p. Bar- 

tel z dnia na dzień bardziej zniechęca 

się do Sejmu. 

Jako pewłen fakt przeciwstawiający 

się nastrojom, które leżą u podstaw 

nadziei związanych z robotą nad piasto 
wo - chadeckim projektem (przeprar 

szam za to długie zdanie, ale nie umiał 

bym w danym wypadku połączyć šci- stwowych nadziejach mogła być Cer 

słości z krótkością), otóż jako fakt, któ kiew prawosławna i doprowadziła do 

ry może przynieść znowu nową sytu- dodania do naszych kłopotów wewnę 

ację, notowane jest otrzymanie przez trznych jeszcze potrzebnej jak dziura w 

X. Czetwertyńskiego listu od Marszał- moście wojny wyznaniowej. Doprawdy 

ka Piłsudskiego. X. Czetwertyński jest czemu lepiej p. minister Czerwiński cza 

dobrowolnie oddał endekowi ks. Cze- 

  

prezesem t.zw. „przedsionkowej** komi su swego całkowicie i wyłącznie nie po” 

święci czytaniu romansów Kaden - Ban: 
drowskiego, którego talentu jest takim 

wielbicielem? | BA Ra 

Są to rzeczy tak smutne, że się pe 

sać o nich nie chce. Cat. 2 

sji, tj. komisji mającej zbadać dlacze 
go 31 październiką oficerowie przyszli 

do Sejmu. Marszałek Piłsudski  przy- 

słał X. Czetwertyńskiemu list wyjaśnia 
jący, że nie może jaka Minister Spraw 

     



ECHA KRAJOWE 
  

Przez małą szybkę 
Z wielką uwagą przeczytaliśmy ar- 

tykuł p. Obiezierskiego o współpracy 
ziemian z duchowieństwem i nauczy- 
cielstwem i potem wszechstronnie go 
przedyskutowaliśmy. Przypadło nam 
do smaku założenie p. O. czerpiące 
swój początek i energję z tężyzny cha- 
rakterów. Bo w gruncie rzeczy wszy- 
scy się tu na wsi utrzymać możemy 
jedynie w oparciu o tężyznę — bez 
wyjątku, chłop, osadnik, czy obywatel. 
Ale jeżeli tak jest, to róbmy wysiłek, 
aby tężyznę swch charakterów utrzy- 
mać. Chłop ją utrzyma, bo jeszcze go 
cywilizacja nie tknęła, — ale gorzej 
może być z ziemiaństwem, które bar- 
dzo nosy na kwintę pospuszczało. Jedy 
na rada wziąć się w kupę — każdy 
zosobna w swojem własnem, rodzin- 
nem kółku. Jak to zrobić? — na mój 
staroświecki rozum postaram się to 
wyłuszczyć. 

Bardzo modną wśród ziemian stała 
się idea konserwatywna. Nigdy tylu 
konserwarystów nie spotykałem jak te- 
raz. Każdy czyta „Słowo, — a częsta 
spotkasz i „Dzień Polski*. Więcej po- 
wiem — idea konserwatywna przenika 
i warstwy osadnicze. Niejeden z osad- 
ników doszukał się przodka, który daw 
miej był dziedzicem, a tylko wskutek 
zawieruchy powstaniowej utracił mają- 
tek. Napełnia go to dumą i na swojej 
osadzie staje się „szlachcicem równym 
wojewodzie“. Bardzo pięknie — ale 
ani z ilośc ziemi, ani z przodków dwor 
skich — tężyzna nie wypłynie. 

Tiężyzna konserwatywna wypływa 
ze zdrowej rodziny. Jednak, przygląda 
jąc się temu co się u nas dzieje stwier 
dzić należy wielkie rozluźnieńie moral 
ności w rodzinie. Rozwody stają się 
coraz częstsze. A czego to dowodzi? 
Po pierwsze — braku przywiązania do 
swojej wiary — więc jakiż z ciebie 
konserwatysta? Powtóre lekceważenie 
organizacji rodzinnej — więc jakiż, u 
licha, z ciebie konserwatysta? 

A taki rozwodnik i. demoralizator 
społeczny, ani chce słuchać: „,konser- 
watysta sum“ i koniec. 

A więc co? — A nic — chce mieć 
majątek zapewniony i żeby mu socjały 
nie bruździły. 

Nie bratku — tyś nie konserwaty= 
sta, a poprostu pasibrzuch. O konser- 
watyźmie pojęcia nie masz i lepiej nie 
chwal się swoim konserwatyzmem, bo 
go kompromitujesz. Tyś bratku konser 
watysta z Zawalnej ulicy którego żadne 
prawa an' moralne, ani społeczne nie 
wzięły. Jeżeli lubisz się chełpić swemi. 
'antenatami — ta pomyśl, że w grobie 
się poprzewracali, widząc twój stosu- 
nek do tradycji, która. powinna być 
gwiazdą przewodnią każdego szczere- 
go konserwatysty. 

A niech ga licho porwie — taki 
konserwatyzm, powie niejeden rozwod- 
nik po przeczytaniu mojej „szybki”. 
I niech sobie idzie dokąd chce, kon- 
serwatyzmowi taki osobnik niepotrzeb 
ny, krzewiąc bowiem u nas na pogra- 
niczu bezbożność, tem samem | toruje 
drogę bolszewikom. 

A jak tu zrobić, żeby młode poko- 
lenie wychować na konserwatystów? 

Otóż przedewszystkiem uczyć je 
porządku. Porządny człowiek ma porzą 
dek i w swoich rzeczach i w swoich 
myślach. Z tego co widzę u przyjćż- 
dżającej na wieś młodzieży, to stwier- 
dziś muszę straszne niechlujstwo. Naj- 
lepiej prezentuje się młodzież z korpu- 
sów. Widać jednak że tam dbają o 
porządek. A dlaczego zupełnie inaczej 
ma się z cywilną młodzieżą gimnazja|- 
ną? 

Książki nieoprawione w strzępach. 
Zeszyty brudne. Charakter pisma — pi 
sarza prowentowego — rzadko ekono- 
ma. Niech'ujne to, choć paznokcie wy- 
polerowało, bo to oznacza dobry, ton. 
Jeszcze do dobrego tonu należy papie- 

NOTATKI MUZYCZNE 
„MUZYKA“. 

Zwracaliśmy już ' niejednokrotnie 
uwagę na wychodzący w Warszawie 
miesięcznik _„Muzyka*,  wstępujący 
obecnie w siódmy rok swego istnienia. 

Pomimo znane powszechnie trudno 
ści ekonomiczne, tamujące rozwój nor 
malny ruchu wydawniczego, szczegól- 
nie w dziedzinach specjalnych,  dale- 
kich od powieści sensacyjnej, lub mu 
zyki jazz-bandowej, nie ustaje „Muzy 

„ka“, pod niezwykle sprężystym kierun 
kiem redaktora Mateusza Glińskiego, 

"w ciągłem dążeniu do podniesienia 
swej wartości i do osiągnięcia poziomu 
najbardziej cenionych pism  muzycz- 
nych, ukazujących się zagranicą. 

Godne szczerego uznania wysiłki 
redakcji zostały uwieńczone zupełnem 
powodzeniem. Rozmaitość treści, za- 
wsze starannie podanej przez pióro naj 
bardziej powołane, w artykułach spe- 
cjalnych nader wielostronnie podchodzi 
do spraw aktualnych nie hołdując ani 

  

skrajnemu modernizmowi wyłącznie, 
ani też zachowawczości przesadnej, 
graniczącej z przytępieniem  zacofań- 
czem. 

Dążąc wciąż naprzód, nie zaniedbu 
je „Muzyka*, utrzymywać czytelnika 
w świadomości tego, co w ' rozwoju 
swym muzyka zdobyła w ciągu wie- 
ków i pielęgnować linję łączności mię 
dzy muzyką dawną i współczesną, jak 
kolwiek sympatje pisma wyraznie się 
skłaniają na stronę nowszych prądów 
muzycznych. 

ros i picie wódki od czwartej klasy za* 
czynając. 

Z gruntu bardzo dobre chłopaki, 
ale wychowanie flakowate i nic wspól 
nego z tężyzną charakteru niemające. 
Z takiego materjału państwo korzyści 
mieć nie będzie. Zato wykorzystają ich 
rozmaici doktrynerzy partyjni, prowa- 
dzący na pasku, tak zwanego postępu, 
który na wszystko pozwala, a do nicze 
go! nie zmusza i stale ludzkim namiętno 
ściom i słabościom pochlebia, a jest on 
w takim stosunku do prawdziwego po- 
stępu jak ul. Zawalna do: konserwatyz- 
mu. Strukczaszy- 

NARESZCIE 
Omawiając w swoim czasie w artykule 

„Smutne wieści" ciężkie warunki pracy 
oświatowo-społecznej na prowincji, wspom 
niałem m. in.:. W szkolnictwie nawet kurator 
nie ma żadnej lokomocji. — Krótkie to, lecz 
zbyt wymowne zdanie poruszyło całą opinię 
publiczną. I w samej rzeczy, uwierzyć wprost 
nie chciano, by tej. kategorji urząd, obejmu=- 
jacy niemal dwa ORA: nie posiadał 
dosłownie — żadnej lokomocji, podczas, gdy 
urzędy powiatowe, a nawet urzędy gminne 
iokomocję posiadają. Słowem, naszemu Ku- 
ratorjum działa się dotychczas wielka krzyw 
da. Długie jednak kołatania do bram war= 
szawskich obecnego kuratora odniosły skue 
tek, zwłaszcza po bytności p. ministra W. R. 
i O. P. w Wilnie, który naocznie przekonał 
się o koniecznej potrzebie wspomnianej 10 
komocji. Ministerstwo skarbu znalazło kredy 
ty i już przed miesiącem kuratorjum loko- 
mocję posiada, w postaci samochodu. Na 
szczęście mamy lekką zimę, więc użycie ma- 
szyny jest możliwe, to też p. kurator zwie- 
dza już najdalsze zakątki naszych ziem 
wschodnich, ku ogólnemu ich BAD 

  

TEATRY WĘDROWNE 
Nadmieniam zaraz na wstępie, że „nie 

chodzi tu o teatry, jak „Reduta* i t. p. lecz 
'o małe, malusieńkie teatrzyki amatorskie na 
wsi i w miasteczkach, ją i 
tworzą. Niektóre z nich, śmielsze i ryzykow= 
niejsze — wędrują nawet do sąsiednich miej 
scowości i tam grają różne sztuczki. Nad tą 
właśnie kategorją teatrzyków, musimy rozto 
czyć czulszą, niż dotychczas opiekę. Chodzi 
«bowiem o to, że trudne warunki miejscowe, 
(kostjumy, charakteryzacja, lokomocja, bu- 
dowa sceny, zdobycie lokalu, pozwolenia 
władz administracyjjnych, stosunek posterun= 
ków i t.d. i t.d. ) łatwo zniechęcają ludzi do 
czynu, co powoduje zamarcie komórki twór- 
czej, a któż wówczas mówiąc słowa Mickie 
wicza — „W, nieżyjących zwłokach — nowy 
duch roznieci?*. Powie ktoś, — ha, trudno, 
jeśli ludzie o tak małem wyrobieniu społecz= 
nem prowadzą te placówki i prędko się 
zniechęcają, to niechaj nie pracują. I tu właś 
nie tkwi wielki błąd, Pamiętać bowiem nale- 
ży, że wielki duch u ludzi nie wytwarza się 
odrazu (nie mówię tu o genjuszach) i skoro 
złamiemy go w zaraniu — wówczas upadnie 
być może na zawsze. 

Do ważnej tej sprawy powrócę jeszcze 
niejednokrotnie: szerzej 1 bardziej rzeczo- 
wo, dziś natomiast apeluję do' wszystkich by 
teatrzykom tym okazywać jaknajwięcej ser- 
ca i współpracy, J. Hopko. 

Odznaczenie 
wybltnej placówki przemysła polskiego 

Jak donosi korespondent „Ajencji 
Wschodniej" z 'Londynu, niezwykłe 
odznaczenie spotkało firmę J. A. 
Baczewski, której liklery zostały 
zamówione na bankiet, jaki si 
odbył w Londynie w dniu I 
grudnia r. z. z okazji założenia 
szpitala im. Króla Jerzego. ' 

O znaczeniu tego bankietu šwiad- 
czy to, że odbył się on w ratuszu 
londyńskim pod osobistem  przewod- 
nictwem Ksłęcia Walji i w obecno- 
ści Lorda « Majora Londynu, oraz 
najwyższych sier ze świata politycz. 
nego i dyplomatycznego stolicy. 

Uznanie, które zyskuje firma J. A, 
Baczewski na rynkach zagranl- 
cznych šwladczy o niezwykłej 
jakości jej wyrobów, jakoteż o 
energicznej dzłałalności ekspor- 
towej tej wybitnej placówki 
przemysłu polskiego. 

  

Zawsze bardzo obfita i coraz szer- 
sze koła zataczająca informacyjna 
część pisma, w specjalnych, korespon 
dencjach z większych miast polskich i 
zagranicznych, pozwala śledzić za ogól 
nym ruchem koncertowym i operowym 
a bardzo liczne wiadomości kronikar- 
skie dają pojęcie o rozmaitych  obja- 
wach życia w międzynarodowym świe 
cie muzycznym. Sprawozdania z no- 
wych wydawnictw muzycznych, prze 
gląd prasy muzycznej, radjowy i t.p. 
uzupełniają zwykle wielostronną treść 
każdego numeru. 

Wytworna szata zewnętrzna, duża 
ilość portretów ii aktualnych ilustracyj, 
tudzież cena bardzo przystępna zachę- 
cająco usposobiają do pisma muzycz 
nego, które się nie potrzebuje obawiać 
porównania z wybitniejszemi wyldawni 
ctwami podobnemi w innych krajach. 

Świeżo wydany zeszyt pierwszy 
rocznika siódmego zawiera 
dotąd listy Szopena i George Sand do 
poety "Stefana Witwickiego, rzucające 
nowe światło na stosunek mistrza pol- 
skiego do sławnej  powieściopisarki 
francuskiej. 

Pozatem rozprawę Karola Szyma- 
nowskiego o muzyce góralskiej i bar 
dzo interesujący: artykuł Stanisława 
Niewiadomskiego o Hansie von Biilo- 
wie, z powodu stulecia dnia urodzin 
wielkiego muzyka i wielbiciela szczere 
go „Halki““ ij twórczości Moniuszki, 
którego sześć polonezów opracował w 
układzie koncertowym na fortepian. 
Czas byłby już, aby nasi fortepianiści 
zbudzili te dzieła ze snu zapomnienia i 
włączyli do repertuarów koncertowych. 

Zawsze aktualną kwestję przewie- 

które powstają i... | 

nieznane. 

w o 

Budżeć Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
(Dalszy ciąg wczorajszej debaty budżetowej w Sejmie). 

PRZEMÓWIENIE SPRAWOZDAWCY POS. 
CZAPIŃSKIEGO. 

Na posiedzeniu popołudniowem przystą- 
piono do budżetu Ministerstwa Spraw Zagra 
niczych. Referent pos. Czapiński (PPS) za- 
znacza, że dochody preliminowane są w wy 
sokości 13 miljonów. Suma ta mogłaby się 
wydać zaniską, lecz ponieważ obecnie musi 
być wprowadzona polityka zniżenia cen pasz 
portów i wiz, referent pozycji tej nie kwestjo 
nuje. Przypomina natomiast uwagę NIK, że 
placówki nieregularnie wpłacają te dochody 
do centrali. Rozchody preliminowane są w 
wysokości 56 miljonów. Jest to jeden ź 
najwyższych budżetów ministerstwa spr. za+ 
granicznych na świecie, biorąc stosufikowo. 
Fundusze s pecjalne preliminowano w wyso 
kości 12 miljonów, składają się z funduszu 
dyspozycyjnego j propagandowego. Fundusz 
dyspozycyjny stanową 12 proc. budżetu MSZ 
co zdaniem referenta jest bardzo dużo. We 
wniosku o zmniejszenie tego funduszu, który 
referent stawił na komisji i który komisja 
przyjęła, nie chodzi bynajmniej o politykę per 
sonalną względem ministra, lecz o to, że 
gospodarka funduszamj dyspozycyjnemi w 

Polsce jest źle postawiona i zmniejszenie fun 
duszów dyspózycyjnych| i. propagandowych 
jest wskazane. 

Następnie referent podaje do wiadomości 
Sejmu, że minister Zaleski na jego zapyta 
nie oświadczył, że z funduszów tych żadna 
kwota nie idzie poza prasę sanacyjną. Prze- 
chodząc do omówienia naszych placówek, u- 
waża za słuszne utworzenie konsulatu w Tu 
luzie, gdyż liczba wychodźców polskich do 
Franc ji dochodzi do 600 tysięcy, a Francja 

  

zajmuje już 4 miejsce co do naszej emigram* 
cji. Porównywując płace naszych pracowni- 
ków na placówkach, stwierdza, że są one 
naogół dostateczne, zamałe natomiast są u- 
posaženia sił kontraktowych. 

Referent omawia następnie szyKiny, na 
jakie polskie placówki były narażone w Ro» 
sji Sowieckiej. W sprawie propagandy za- 
granicznej referent porusza żądanie, aby nie 
było w tej dziedzinie osób specjalnie foryto- 
wanych, aby to była propaganda państwa, a 
nie panegiryki dla pewnych osób, 

WEZWANIA DO POWITANIA NACZELNI 
KA ESTONII. 

Następnie referent przypomina, iż na kol 
misji spaw ki cegycių postawił rezolu- 
cję która została jednomyślnie przyjęta, © 
powitaniu prezydenta Strandmana, jako na- 

e drogiego gościa. Nie wątpię — oświad 
czył 
duchu pówita p. Strandmana. Słowa referenta 
przyjęte zo: oklaskami w całej, Izbie, 

Dalej referent oświadcza, iż za kilka ty- 
APW czechosłowackie obchodzić bę 
dzie lecie urodzin swego prezydenta Mas 
затуКа. jest to nietylko człowiek wielkiego 
umysłu i serca, nietylko człowiek niezmiernie 
zasłużony dla swego narodu, ale mający głę 
bokie zrozumienie dla potrzeb ludności pra- 
cującej. Nie wątpię — mówił referent — iż 
naród polski weźmie udział w tem radosnem 
święcie czechosłowackiego narodu. Słowa ге- 
ferenta zostały przyjęte oklaskami. 

; Nawiązując następnie do obchodu 10 le- 
cia istnienia Ligi Narodów, referent oświad- 
cza, że chociaż instytucja ta nie jest bez wad, 
to jednak spełniła ona już bardzo, poważną 
rolę i rola jej w, przyszłości będzie jeszcze 
większa. Jeżeli w projektach komisji, która 
przygotowuje międzynarodową konferencję 
rozbrojeniową, znajduje się punkt, dotyczący 
zmniejszenia budżetów wojskowych, to my 
iPolacy musimy powitać próbę międzynarodo 
wego uregulowania tej sprawy. Mówiąc już 
nie jako referent, mówca podnosi dążenie 
Francji do porozumienia z Niemcami, dodaje 
przytem, iż ta polityka prowadzi do pewnych 

referent, że cały Sejm .w tym samym. 

modyfikacyj w stosunkach polsko  francus» 
kich. Musi ona, zarówno w stosunku do Fran 
cji, jak do innych państw, wysunąć na pierw 
szy plan momenty gospodarcze i finansowe, 

MOWA POSŁA KS. RADZIWIŁŁA. 
Pos. Radziwiłł w imieniu BB oświadcza 

się za restytuowaniem funduszów, skreślo- 
nych w budżecie Ministerstwa przez komisję 
budżetową z tem zastrzeżeniem, że gdyby 
minister uważał, że z pewnych sum może 
zrezygnować to i BB do tego się zastosuje. 
(Mówiąc o funduszu dyspozycyjnym, * należy 
zważyć że około 30 proc, Polaków przebywa 
zagranicą. Nasze MSZ musi o nich dbać. O- 
mawiając stosuaek NIK do budżetu i rachun 
ków MSZ, mówca przytacza między innemi 
fakt, że w sprawozdaniu NIK mówi się o 
bzeregu nadużyć i kradzieży w MSZ, ale za- 
pomina się powiedzieć, kiedy je Iniono. 
Otóż wszystkie te wypadki z wyjątkiem jed 
nego odnoszą się do czasów z przed 1926 
roku. 

Przechodząc do spraw politycznych mów 
ca zaznacza że wizyta miłego gościa, jakim 
jest prezydent zaprzyjaźnionej z nami reput 
bliki estońskiej ma charakter kurtuazyjny. 
Błędem byłoby jednak odżegnywać się rów 
nież j w stosunku do Estonji od celu i myśli 
politycznej. Nasza polityka błałtycka, która 
zdaniem mówcy jest szczęśliwa, ma cele tak 
że wybitnie polityczne, nie ma natomiast ce 
lów egoistycznych. 

Umożliwienie stosunków dobrego  sąsie- 
dztwa z Niemcami — zdaniem mówcy — 
jest i będzie ważnem zadaniem naszej poli- 
tyki zagranicznej. Rząd prowadzi politykę 
słuszną j szczęśliwą. 

W układzie handlowym z Niemcami zo- 
stały zrobione w stosunku do Niemiec ofiary 
nawet ciężkie i żywić należy nadzieję, że bę- 
dą za takie uznane i w Niemczech j że znaj- 
dą także po stronie niemieckiej swój odpo- 
wiednik. W | ins iž jest wyrazicielem 
wielkiej liczby polityków polskich . mówca 
stwiert że zasadniczo mylne jest mniema 
nie społeczeństwa francuskiego, jakoby poli, 
tyka polska mogła kiedykolwiek przeszkodzić 
unormowaniu się stosuaków między Francją 
a Niemcami. Zbliżenie francusko niemieckie 
nie może w czemkolwiek zagrażać sojuszo+ 
wi naszemu z Francją. 

jPo dyskusji przystąpiono do obrad nad 
budżetem Ministerstwa spraw wojskowychę 
otwartych przemówieniem sprawozdawcy ks. 
Czetwertyńskiego. 
  

Posiedzenie Rady Minisfrów 

WARSZAWA. 7.11. Pat. Dnia 7-go 
bm. pod przewodnictwem prezesa Ra- 
dy Ministrów prof. Bartla odbyło się 
posiedzenie Rady" Ministrów. Na po- 
siedzeniu tem uchwalono między In- 
nemi: projekt ustawy w sprawie raty- 
tikacji 4-g0 protokółu dodatkowego 
do konwencji handlowej między Pol- 
ską i Czechosłowacją, projekt rozpo- 
rządzenia R. M. w sprawie utworze- 
nia przy ministerstwie W. R. i O. P. 
ukraińskiego instytutu naukowego, 
projekt ustawy o koncesjach na ko- 
leje znaczenia miejscowego i koleje 
miejskie, projekt ustawy o regulacji i 
użaglownieniu rzeki Wisły oraz pro- 
jekty 4 ustaw, mających na celu 
wzmożenie akcji osadnictwa wojsko- 
wego. Pozatem Rada Ministrów załat- 
wiła szereg spraw' personalnych. 

PTA NOT RKKETNERNO I! SET VE TTT AORCZGNREROCOKOSIATTO 

Zabójstwo Wice-prezydenia Argentyny 
- Podczas zamachu zginęło kilka osób 

LONDYN, 7. II, Pat. Agencja Reutera donosi z Bellohorl- 
annto przez Rio de Janeiro, że dokonano tam morderczego za- 
machu na życie wiceprezydenta Mello-Vianna, który ranny w szyję 
zmarł. ` 

Z tego samego źródła donoszą, że w zamachu tym zginęło 

kilka innych osób, a kilka odniosło rany. Otrzymawszy wiado- 

mość o zamachu, prezydent de Souza udał się natychmiast z Pe- 
tropolis do miejsca wypadku. 

Rząd zwołał posiedzenie nadzwyczajne rady gabinetu z 

udziałem ministra sprawiedliwości celem przedsięwzięcia ener- 
glcznych kroków śledczych. 

Areszfowanie fajnego kurjera halszewiekiego 
WIEDEŃ, 1. Il. Pat. Władze austrjackie aresztowal$ w Passawie, nad 

granicą niemiecko-austrjacką tajnego kurjera sowieckiego, "niejakiego Ben- 
kowiczą, który z fałszywym pasportem przewoził tajne dokumenty 
frowane. 

szy- 

W śledztwie Benkowicz przyznał się, że pełnił od pewnego czasu słu- 
žbę kurjerską między Wiedniem a Moskwą. Policja wiedeńska Stara się 
obecnie odszyfrować tajne dokumenty odebrane Benkowiczowi. 

zienia każdemu Polakowi drogich 
zwłok Szopena do Kraju ponownie po- 
rusza redaktor Mateusz Gliński. 

s Rozważania powyższe wzbudzają 
szczere życzenie: aby się „Muzyka 
stała nieodzowną potrzebą każdego 
czytelnika, wrażliwego na piękno mu- 
zyczne. 

* * 
„Niedziela  Kameralna““, 

* 

" Czwarta 
urządzona staraniem Polskiego Radja i/ 
Zawodowego Związku Literatów Pol- 
skich, odbyła się — jak zwykle — w 
siedzibie Związku i była transmitowa- 
na przez radjostację wileńską. 

Tym razem kolej przyszła na twór 
czość skandynawską, przedstawioną w 
dwóch utworach. Pierwszym z nich był 
kwartet smyczkowy op. 5. Karola Niel 
sena, jednego z czołowych muzyków 
duńskich, starszego pokolenia, długo- 
letniego kapelmistrza orkiestry królew 
skiej, dyrektora król. Konserwatorjum 
w Kopenhadzę i kompozytora bardzo 
wielostronnego. Wykonany tutaj kwar 
tet, wzorowany w swej budowie ma 
schematach klasycznych, zawiera wy- 
raźne tematy i nastrój wybitnie cha- 
rakterystyczny dla muzyki Europy pół 
nocnej. Jako utwór z wcześniejszego 
okresu twórczości, kiedy brak doświad 
czenia nie wpływa jeszcze na wyrobie- 
nie przekonania o wartości osiągania 
największych wyników najmniejszemi 
środkami, co się stale daje zauważyć 
w' dziełach prawdziwie mistrzowskich, 
kwartet Nielsena jest nieco przeładowa 
ny ustawicznem . zapełnienient — bez 
przerwy prawie — głosów towarzy- 
szących melodji głównej. Wywołuje 
to pewną monotonję, zaciera wyrazi- 

stość linji melodyjnej, a cała kompo- 
zycja utraca pożądaną dla jej zrozu- 
mienia przejrzystość. Poza tą wadą, 
często spotykaną w utworach młodzień 
czych, zawiera kwartet ten wiele nieza 
przeczonych wartości muzycznych w 
szlachetnych i rytmicznie 
cych tematach oraz w ich spożytkowa 
niu z ta'entem i umiejętnością. 

Bardzo niełatwe zadanie mieli wy- 
konawcy kwartetu, najeżonego wielu 
dość trudnemi zestawieniami rytmicz- 
nemi, z czego się bardzo chwalebnie 
wywiązali, grając ze znaczną precyzją 
i ożywieniem; tylko część drugą nale- 
żało jeszcze więcej dynamicznie uroz- 
maicić, dla wywołania  nastrojowości 
zamierzonej. 

Zakończenie audycji stanowiło 
jedno z najznakomitszych dzieł współ- 
czesnego repertuaru muzyki kamera|- 
nej — kwintet na fortepian oraz in- 
strumenty smyczkowe  Sindinga, naj- 
bardziej popularnego — po Griegu — 
kompozytora norweskiego. Niezwykle 
bogate w piękne zwroty melodyjne cha 
rakterystyczne tematy, prawdziwie mi- 
strzowsko opracowane i niezmiernie 
dźwięcznie zinstrumentowane, dają wy 
konawcom trudne, lecz nadzwyczajnie 
wdzięczne możliwości wywołania na- 
prawdę długotrwałego wrażenia este- 
tycznego. Podobne zwroty melodyjne i 
zestawienia harmoniczne, użyte przez 
kompozytora w różnych częściach tego 
utworu nadają mu jeszcze większej jed 
nolitości. Szeroko rozwinięte poszcze- 
gólne części tego kapitalnego / dzieła 
bardzo są proporcjonalne w budowie, 
tylko finał zawiera całkiem formalnie 

interesują=" 

Tajemnica generała Kutiepowa 
REWIZJE NA PRZEDMIEŚCIACH PARYŻA. — SLADAMI SZARO - ZIELO- 

NEJ LIMUZYNY. — CO MóWi NOWY ŚWIADEK. — ŁOTEWSKIE PA- 
SZPORTY. 

Od chwili tajemniczego zniknięcia 
generała Kutiepowa minęło już dwana 
ście dni; a śledztwo wciąż się znajduje, 
jak się wyraził kierownik paryskiej po- 
licji, przed głuchą ścianą. Według przy 
puszczeń francuskiej policji, gens * 
Kutiepowa niezwłocznie po porwaniu 
wywieziono z Paryża i ukryto na jed- 
nem z przedmieść aby pózniej wywieźć 
zagranicę. Policja francuska jest prze 
konana że generał żyje. 

» Sledztwo policyjne zmierza w 
dwóch kierunkach w jednym aby usta 
lić drogę tajemniczej szaro zielonej li- 
muzyny i czerwonej taksówki 4 w dru- 
gi m, aby zbadać wszystkie możliwe 
kryjówki gdzieby porwany generał 
mógłby być ukryty. W tym celu agenci 
policyjni przeprowadzili szereg rewizyj 
południowo wschodniej części Paryża. 
Rezultaty rewizyj trzymane są w taje 
mnicy. 

NOWY ŚWIADEK. 

Ważne zeznanie złożył władzom 
śledczym posterunkowy policji Cha - 
veau który owej/fatalnej dla gen. Kutie 
powa niedzieli pełnił służbę przed gma 
chem konsulatu włoskiego na Avenue 
de Vilars. 

Chaveau najdokładniej opisuje sza 
rą, wielką limuzynę, całkowicie podob- 
ną z opisu do tej, którą widział Stein- 
mefz, i mniejsze. czerwone auto, typu 
wycofanych już taksówek paryskich, 
zdążające w bardzo szybkiem tempie 
w kierunku placu Vauban. W pierw 
szem aucie Chaveau widział prócz szę 
fera czterech mężczyzn, w tej liczbie 
jednego policjanta mundurowego. W 
aucie znajdował się jakiś mężczyzna 
bez kapelusza z czarną brodą odpowia- 
dający rysopisowi gen. „Kutiepowa, 
przytrzymywany ze wszystkich sit 
przez pozostałych pasażerów, przy- 
czem jeden z nich jakgdyby usiłował 
swą ręką zatkać usta owemu człowie 
kowi bez kapelusza i z czarną brodą. 
Kiedy auto minęło świadka, udało mu 
się dostrzec jeszcze szamotanie się 
wewnątrz pojazdu przez dużą kwadra- 
tową szybę z tyłu. Małe czerwone 
auto, o którem wspomina świadek, od 
powiada swym! opisem maszynie, którą 
miał zajechać na róg ulic Udino — 
Rousselet ów nieznajomy człowiek i 
zatrzymać się wpobliżu znajdującej się 
tam lecznicy. 

Charakterystyczne jest.również i to 
że zgadzają się całkowicie nietylko 07 
pisy samochodu, ale i kierowców, któ- 
rzy ani z ubrania, ani z wyglądu nie 
przypominali zawodowych szoferów pa 
ryskich. Obydwa auta miały zdążać w 
stronę szkoły wojskowej, skąd prowa- 
dzi droga na szosę, bezpośrednia łączą 
cą Paryż z granicą belgijską. 

ZEZNANIE LUDMIŁY CZOBAN. 

„Sędzia śledczy przesłuchał Ludmiłę 
Czoban o której roli pisaliśmy wczoraj 
Ludmiła Czoban Pobiedonoscewa, ka- 
tegorycznie twierdzi, że gen. Ku tiepo- 
wa nie znała i widziała go zaledwie 
dwa razy w cerkwi. Pieniądze otrzymy 
wała od ojca zamieszkałego w Berli 
nie i wuja przebywającego na Górnym 
Śląsku. Po przesłuchaniu Ludmiła Czo- 
ban została zwolniona pod nadzór po 
licji. 

Nazajutrz po tem zgłosiła się ona w 
redakcji dziennika „„Poslednija Nowoś- 
ci“. żądając sprostowania insynuacyj, 
jakie o niej i jej mężu to pismo ogłosiło 
Na przesłuchaniu jakie się odbyło w 
redakcji oboje małżonkowie przeczyli 
sobie co do całego szeregu faktów. 
Między innemi Ludmiła Czoban twier 
dziła że nie wiedziała o staraniach swe 
go męża o powrót do Bolszewji, pod- 
czas gdy obecny na przesłuchaniu jej 
małżonek kategorycznie mówił iż o 
tym zamiarze informował, ją kilkakrot 
nie. 

linję rozwojową i powoduje wrażenie 
zbytniej długości, co dałoby się łatwo 
usunąć przez odpowiednie skróty. 

Odegrany był kwintet prawdziwie 
„con amore* i wywołał szczere zado- 
wolenie słuchaczów. 

iWykonawcami programu — — jak 
zwykle — byli państwo: prof. M. Ki- 
montt-Jacynowa (fortepian), prof H. 
Sołomonow (skrzypce), М. Szabsaj 
(2 skrzypce), kapelm. M. Salnicki (al- 
tówka) i prof. Tchorz (wiolonczela). 

Następna „Niedziela Kameralna ', 
poświęcona muzyce słowiańskiej, od- 
będzie się 2 marca r. b. 

sk : 

Z wielkiem zainteresowaniem wy- 
słuchałem transmisję piątkowego kon- 
certu symionicznego z Filharmonji War 
szawskiej. Oprócz wybornego odegra- 
nia przez fortepianistę M. Horszow- 
skiego zawsze pięknego koncertu 
(e-moll) Szopena, z prawdziwą przy- 
Jemnością słuchało się oratorjum „Słoń 
ce' na orkiestrę, chór mieszany i głosy 
solowe. 

O ile transmisja radjowa pozwala 
sądzić, mamy w tem dziele prof. Sta- 
nisława Kazury cenny dorobek w na- 
szej — niezbyt jeszcze bogatej w dzie- 
ła tej formy — literaturze muzycznej. 
Można tylko żałować, że trudność obsa 
dy i wykonania tej kompozycji nie bę- 
dzie sprzyjała uprzystępnieniu jej szer 
szemu ogółowi melomanów polskich. 

Poniedziałkowy! koncert międzyna- 
rodowy, z Budapesztu transmitowany, 
dał sposobność usłyszenia gry skrzyp- 
cowej sędziwego, lecz jeszcze dobrze 

zbędne powtórzenie, które wstrzymujesię trzymającego w należytej formie, 

* 

Do wiadomości władz francuskich 
doszło, iż osoby biorące udział w por 
waniu gen. Kutiepowa posługiwały się 
łotewskiemi paszportami. Wydano od- 
powiednie rozporządzenie bardzo skru 
pulatnej perlustracji wszystkich osób, 
przekraczających granicę francuską i « 
belgijską za temi paszportami. 

W wyniku przeprowadzonego śledz 
twa, związanego z osobą tajemniczego % 
policjanta, który od kilku tygodni zja 
wiał się systematycznie co niedzielę w 
pobliżu domu ge'n. Kutiepowa, zdołano 
stwierdzić, iż nie był to z pewnością 
autentyczny policjant paryski, a prze- - 
słuchania wśród handlarzy używanemi 
ubraniami i mundurami doprowadziły 
do stwierdzenia, iż mniej więcej przed 
miesiącem kupione zostały u nich trzy 
całkowite komplety policyjnego umun= 
durowania. 

Wszczęcie postępowania proku- 
raforskiggo 

PARYŻ, 7 Il. Pat. Na skutek skargi 
wniesionej przez prokuraturę oraz do- 
chodzenia policyjnego prowadzonego w 
związku ze zniknięciem gen. Kutiepowa 

prokurator republiki wszczął postępo- 
wanie przeciwko nieznanym sprawcom 

oskarżonym o akt gwałtu i uwięzienia. 

* * 

20-ta Polska Państwawa Loterja Klasowa 
4-ta klasa— I-szy dzień ciągnienia 

20,000 zł. wygrał nr. 50210 
й 5 ” „ 169955 

2,000 й » 31685 ®' ” 
1,000 „ wygrały nr. nr. 15004 127718 

Po 830 zł. wygrały nr. nr. 19173 31551 
i29789 20262 5568 

Po 600 zł. wygrały nr. nr. 2830 4147 
9462 104753 105355, 108001 118151 126773 
130205 132459 188553 8790 17171 147846 
163675 190395 196219 102662 

Po 500 zł. wygrały n-ry: 18382 9001 
29979 55677 56604 76521 87251 10788 
154151 168693 179238 3977 5220 7495 21019 
50541 603 26 62412 68261 75644 76068 
90296 91008 97895 136341 137939 137950 
148120 15074 150936 151227 151981 152490 
164010 119359 198893 199819 209160 

Po 400 zł. wygrały n-ry: 1068 3576 3931 
5898 7772 12910 15762 17223 17951 18539 
19155 20086 22899 26736 27221 27469 27945 
28231 30997 34701 36963 38342 43923 44469 
44638 46160 46179 47631 52597 54758 56287 

56480 57610 60148 60175 63374 67720 72025 
73933 81702 82180 84221 85218 86343 
86542 87264 87812 88533 89144 90058 
91203 91377 91381 92180 93556 94066 
99399 100153 102196 106473 106782 107286 
113877 115345 116011 116676 116678 121710 
121938 123958 12444 124631 125859 129620 
134094 135831 137084 139077 1402144140672 
141136 141972 143215 144142 144166 146091 
147225 147763 152435 152568 153369. 155876 
156105 157053 160052 161194 162168 162317 
162700 164717 164724 166766 166935 167137 
197359 170198 170247 170460 172178 172314 
172426 173377 174203 181887 182919 184088 
186938 187539 188424 189181 191114 194456 
195222 166882 199847 200235 201658 201738 
204619 205370 208558 208950. 294 8296 
6311 14319 35192 38337 40359 45416 46725 
41589 63297 65717 69723 75061 75714. 79108 
82128 87389 91597 94628 97467 100219 
100987 111813 118308 121002 121781 124677 
124784 125417 131559 138029 140612 143030 
147610 152618 152880 156050 156410 160276 
161808 164859 166575 167983 169933 182548 
185322 186775 188520 200404 202672 206031 
208871 

Komu posłużył los? 

WARSZAWA, 7—II. PAT. Dziś ;w dru= 
gim dniu ciągnienia 4-ej klasy 10 Polskiej 
Państwowej Loterji Klasowej główniejsze 
wygrane padły na numery następujące: 80 
tysięcy złotych—76.144, 40 tys.—138*736, po 
5 tys,—91.853 i 154.468, 

— 
a w__ Warszawie, i Grand hotel Chmielna 5, 
@ przy N. Swiecie. Tel. 7-96, 406-33 i 

336-30. 75 pokoi z nowoczesnym kon- 
į fortem urządzonych od zł.5.50 na dobę 

wraż z pościelą;bielizną,i oświetleniem 
    

słynnego mistrza węgierskiego Jeno 
Hubaya, bardziej jeszcze znanego pow 
szechnie, jako kompozytora niezwykle 
wdzięcznych utworów skrzypcowych. 
Bardzo ładne i ciekawe warjacje forte- 
pianowe Erno Dohnanyi'ego, w wyko- 
naniu kompozytora bardziej się podo- 
bały od innych utworów mniejszych. 
Uwertura „Sakuntala* Goldmarka cał- 
kiem utraciła swój urok, wywierany w 
sali koncertowej przez instrumentację 
niezwykle  nieradjofoniczną. Sztukę, 
dobrze mi znaną, ledwie mogłem po- 
znać w tak zmienionem brzmieniu. w 

Nie miałem czasu na wysłuchanie 
całego, koncertu organowego, transmito 
wanegó z Bazyliki wileńskiej, wszakże 
to, co mi się udało słyszeć ponownie 
stwierdziło, że mamy pośród nas arty- 
stę-organistę prof. Władysława  Kali- 
nowskiego, który się nie potrzebuje 
obawiać się porównania z najwybitniej 
Szymi przedstawicielami gry organo- 
wej .w Polsce. 

Pieśni włoskie XVIII w. w wykona- 
niu p. Bron. Jagminówny z akompanja 
mentem prof. K. Gałkowskiego, o ile 
miałem czas je słyszeć, były bardzo * 
zadawalające. 

Z muzyki płyt gramofonowych szcze 
gólnie chętnie słuchamniepospoliciesub 
telne śpiewy chórów murzyńskich, 
wręcz zadziwiających czystością into- 
nacji tak niepospolicie trudnych akor- 
dów, pełnych chromatyki egzotycznej, 
niepozbawionej wielkiego uroku  cał- 
kiem swoistego. Michał Józefowicz. 
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k)» DZIESIĘGIOLEBIE ODZYSKANIA MORZA 
Program Tygodnia Morskiego w Wilnie 

Sobota, dnia 8 lutego. Godz. 18. Capstrzyk orkiestr na ulicach m. Wilaa. Godz. 
18,50—19,15. Transmisja radjowa z cukierni B, Sztralła p. t. „Niespodzi-nka Morska*. 

Niedziela, dnia 9 lutego. Godz. 10, Nabożeństwo w Bazylice Katedralnej. Godz. 12 
Uroczysta Akademja w sali Sniadeckich USB. Godz. 19—19,25. „Kukułka Morska* w 

ъ 

„N 

` 

A 

wykonaniu Polskiego Radja, 
Poniedziałek, dnia 10 lutego. Godz. 9. Odczyty w szkołach. Godz. 18,45—19,25. 

Audycja literacka morską w wykonaniu Polskiego Radja. 
Wtorek, dnia 11 [utego. Odczyty w szkołach. Godz. 18,45—19,05. Odczyt przez 

radjo p. Romer-Ochenkowskiej p. t. „Polską na Morzu*. 
Środa dnia 1”—Il. Godz. — Odczyt w Garnizonie. Godz. 17,15 —17,40. Audycja 

dlą dzieci o morzu w wykonaniu Polskiego Radia. 
Czwartek duia 13—II. Godz. — Odczyty w Garaizonie. Godz.19,10, 19,35. Od- 

czytprzez radjo p. B. Krzywca p. t. „Zagadnienie morskiej obrony Polskiej. Godz. 22. 
Bal Morski w salonach Oficerskiego Kasyna Garnizonowego. 

Piątek dnia 14—1II. Godz. — Odczyty w Uniwersytecie Stefana Batorego. Godz. 
18,45—19,05. Audycja wesoła o morzu w wykonaniu Polskiego Radja. Godz. 20. Oi- 

yt w Stow. Tech. (Wileńska 33) p. Admirał M Borowskiego p. t. „Statek morski z 
punktu widzenia technicznego”. 

r Sobota dnia 15—1I. Godz. — Odczyty w szkołach. Godz. 18,45—19,15. Odczyt 
przez radjo p. Rewieńskiej „kiandlowe znaczenie morza dla Polski“, 
SE""g Niedziela dnia 16—]II. Godz. 12. Odczyt w Kino-Teatrze „Helios“ p. prof. U. S. 
B. M. Limanowskiego p. t. „Polska a Morze*. Godz. 18. Odczyt w Ognisku Kolejo- 
wym (Kolejowa 19) p. H. Rouier-Ochenkowskiej p. t. „Nasze Morze”. Godz. 19— 9,25 
Pogadanka przez radjo p. t. „Co się dzieje w Wilnie" wypowie p. pr. M. Limanosski. 

Uwaga: Wstęp na Akaaemię i wszystkie odczyty bezpłatny. 

  

KRONI 
SOBOTA 
$ Dziś Wschód sł. g.7m 7 

Janaz Mathyj ( zachód st. g. 16 m. 34 
Jutro 

Apolonji )   
Ёроппеіепи Zakładu Meteorológji 

U. S. B. w Wilnie 
z dnia 7 — Il 1930 r. 

) 162 

Temperatura 1 
šrednia 

Temperatura najwyższs: --1°С. 
Temperatura najniższa: — 8*C. 
Opad w milimetrach: 0,1 

Wiatr 
przeważający 

Tendencja barometryczna: wzrost ciśnienia 
Uwagi: Pochmurno, rano gęsta mgła 
wieczorem pogodnie. 

Ciśnienie 
średnie w mm 

— 4 °С 

} Północno-wschodni 

  

NABOŻEŃSTWA 
— (k) Rozkład nabożeństw niedziel- 

nych. 

Katedra. Godz. 6 — Prymarja w 
kaplicy św. Kazimierza, godz. 8,30—Msza 
św. z suplikacjami, godz. 9,30 — Wo- 
tywa, godz. 10,15 — Suma, celebruje J.E. 
ZŁ Metropolita Wileński, kazanie 

wygłosi JE biskup Bandurski. Godz. 15.30 
— wykład z Pisma św. prowadzi ks. ka- 
nonik A. Cichoński. Godz. 16—Nieszpory. 

Kościół Ostrobramski. Godz. 6—Pry- 
x marja w Kościele, godz. 8 — Msza św. w 

kaplicy, godz. 9 —Wotywa uczniowska w Ko- 
ściele, godz. 10 — Msza św. uczniowska 
w kościele, godz. 11—Suma, godz. 16—wy- 
kład z Pisma Św., godz.j 16.30 — Nieszpo : 

"ry wk Kościele, z, 17—Litanja do М. В. 
w kaplicy. > 

Kościół po-Bernardyński. Godz. 6—Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, g. 9—Msza 
św. uczniowska, godz. 11 — Suma, godz. 
16,30 —wyklad Pisma św., godz. 17—Niesz- 
pory. 

Kościół Św. Jana. Godzi 6 — Pry- 
marja, godz. S—Mszą św. na rozpoczęcie 
pracy Stowarzyszenia Młodych Polek im. 
św. Teresy. godz, 9—msza św: dla dzieci, 
godz. 10—msza Św. uczniowska, godz.410 
— Msza św. akademicka recytowana z 
kazaniem. 

Kościół św. Ducha. Godz. 7—prymarja, 
Sz 8.30—wotywa, godz. 11--suma; godz. 
5,30--wykład z Pisma św., godz. 16—niesz- 

pory. 

Kościół św. Rafała godz. 6—prymarja, 
godz. 9—msza św. uczniowska, godz. 11— 
Suma, godz. 16,30 — wykład z Pisma $w., 
godz. 17—nieszpory. 

Kościół św. Katarzyny, godz. 6.30— 
Msza św. cicha. 

Kościół św. Jakóba. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 9—Msza św. uczniowska, godz. 
10—Wotywa, „godz. 11—Suma, godz. 15,30 
—wykład z Pisma św., godz. 16,30—Niesz- 
pory. 

Kościół Wszystkich Świętych. Godz, 6 
—Prymarja, godz. 9—wotywa, godz. 11 — 
Suma, godz. 15,30—wykład z pisma św. i 
godz. 10—Nieszpory. ` 

Kościół św. Piotra i Pawła godz. 6— 
prymarja, godz. 11 —suma, godz. 17—Niesz- 
pory, przed nieszporami wykłąd z Pisma Św. 

Kościół Niepokalanego Poczęcia N. M. 
P. godz. 7—prymarja godz. 10,30—suma, 
p 15.30—wykład z Pisma św. godz. 

6 —nieszpory. 
Kościół Najświętszego Serca Jezusowe- 

go. Godz. 6,30 —Prymarja, godz. 9,30—Wo- 
tywa uczniowska, godz. 11 -Suma, godz. 
16,30 — Wykład z Pisma św., godz. 17— 
Nieszpory i litanja do Najśw. Serca jezu- 
sowego. 
„ _ Kościół Misjónarski. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 7—msza św. cicha, godz, 10-su- 
ma, godz. 16—nieszpory. 

Kościół SS. Wizytek. Godz. 7 — Pry- 
marja, godz. 9—Wotywa uczniowska, godz. 
11 — Suma, godz, 18— Nieszpory. 

Kościół św. Jerzego. Godz. 6—Prymar- 
ja, godz. 930—Msza św. uczniowska, godz. 
11—Msza św. czytana z kazaniem. 

„Kościół Bonifratrów. „Godz. 6,30 —Pry- 
marja, godz. 8—Msza św. cicha, godz. 10— 
Suma, godz. 17—nieszpory i litanja. 

Kościół św. Ignacego. Godz. 8 — Msza 
cicha, godz. 9-msza św. dla wojsk. 

godz. 12--Msza św. czytana z kazaniem. 
Kościół św. Trójcy, godz, 7—prymarja, 

+ godz. 12—suma, godz. 18—nieszpory. 
Kościół św. Kazimierza. Godz. 6—msza 

św. cicha, godz. 7—prymarja z kazaniem, 
godz. 8—msza św. cicha, godz. 9—msza 
św. czytana, godz, 10—msza św. uczniow= 
ska z kazaaiem, godz. 1l—suma, godz 17 
—nieszpory. 

. _ Kościół św. Stefana. Godz, 6—Prymar- 
ja, godz. 9--Msza św. uczniowska, godz, 
11—Suma, godz. 16—nieszpory. 

Kościół św. Anny. godz. 10 —msza św 
cicha, 

Kościół św. Michała, godz. 10,00 - msza 
św. czytana. 

„URZĘDOWA 

— (0) Odbudowa kraju. Na posiedzeniu 
wojewódzkiej komisji odbudowy w dn. wczo 
ajszym rozpatrzono 182 wnioski pierwszej 
nstancji w sprawie umorzenia pożyczek u- 

<dzielonych drobnym rolnikom pow. vostaw- 
   

skiego na odbudowę budynków zniszczonychn 

EKT ILS RITA 

przez działania wojenne. Komisja uchwaliła 
z ogólnej kwoty przyznanych pożyczek i za 
pomóg 75.978 zł. 32 gr. umorzyć 64.496 zł. 
94 gr., obciążyć długiem 11.481 zł. 38 gr. 

— (0) Sprawa umarzania zaległoś 
ci podatkowych. Tutejsze urzędy skar- 
bowe otrzymały okólnik Ministerstwa 
Skarbu w sprawie umorzenia zaległości 
wi podatku przemysłowym i dochodo 
wym oraz w grzywnach do 1927 r. włą 
cznie. 

Na mocy tego okólnika mają być 
na wniosek naczelników urzędów skar 
bowych zlikwidowane przez izby skar- 
bowe nierealne pozycje w: księgach; bie 
żących. Umarzanie trwać będzie do 31 
marca rb., przyczem dotyczy ono za- 
ległości podatkowych nie wliczając do 
datków komunalnych na sumę nieprze 
kraczającą 2000 zł. 

— (y) Wymiar u od Obrotu. W 
drugiej połowie lutega urzędy skarbowe przy 
Sa do wymiaru podatku od obrotu za 

5 
— ła) Przeniesienie w prokuraturze. Do 

Lucio wiceprokurator przy sądzie okrę 
gowym w Nowogródku p. Zdanowicz został 
Z RRSCONY na równorzędne stanowisko do 

ilna. 

MIEJSKA 
— (0) Przeniesienie rynku. Na wczoraj- 

szem posiedzeniu Magistrat postanowił prze 
nieść t.zw. ryneczek antokolski na plac około 
kościoła św. Piotra i Pawła. Uchwała ta wy 
maga jeszcze zatwierdzenia urzędu wojewó 
dzkiego. Co zaś dotyczy projektu przeniesie 
nia rynku na Łukiszkach na Zwierzyńcu, to 
w sprawie tej na razie żadnej decyzji nie 
powzięto. 

— (0) Subsydja dla instytucyj dobroczyn 
nych. Magistrat wyasygnował dla instytucyj 
dobroczynnych zą styczeń miesiąc 78900 zł. 
w tem bursom 3772 zł., domom opieki 17983 
Zi sn 33174 zł., żłobkom 15591 zł. 
POLSCE 

‚ — (0) Lombard miejski, Magistrat pole- 
cił Komunalnej Kasie oszczędności m. Wilna 
uruchomienie z początkiem nowego roku 
budżetowego lombardu miejskiego. 

— (0) Oddział dla chorób wewnętrznych 
w szpitału Sawicz. Magistrat przeprowadził 
ostatnio gruntowny remont w szpitalu Sa- 
wicz, gdzie już w dniach najbliższych zosta- 
nie otwarty oddział dla chorób wewnętrznych 
na 45 łóżek i ustawiony aparat Roentgena, 
świeżo zakupiony, przez Magistrat. 

— (0) Likwidacja oddziału dia umysło- 
wo clforych przy szpitalu św. Jakóba. Magi 
strat na wczorajszem posiedzeniu postanowił 
w najbliższym czasie zlikwidować oddział u- 
mysłowo chorych przy szpitalu św. Jakóba 
i wszystkich znajdujących się tam chorych 
ulokować w zakładzie psychjatrycznym w 
Świeciu na Pomorzu. 

— (y) Mundury dla szoferów taksówek 
Z dniem 1 września 1930 r. upływa termin 
prekluzyjny termin jednolitego umundurowa 
nia dla szoferów samochodów publicznych. 
Jak się dowiadujemy referat samochodowy 
przy Urzędzie wojewódzkim opracowuje od- 
nośne przepisy, w myśl, których wszyscy szo 
ferzy będą umudurowani w jednolitego typu 
kurtkę oraz czapkę. Na lewym rękawie bę- 
dzie umieszczony napis: „kierowca' lub „kon 
duktor“. 

WOJSKOWA. 
— (0) Nowe przepisy 0 odracza- 

niu służby wojskowej dla poborowych 
z cenzusem. Min. Spr. wojskowych wy- 
dało zarządzenie, które w zmieniony 
sposób reguluje sprawę przesunięcia 
terminu wcielenia do szeregów t. zw.” 
szeregowych z cenzusem. 

‚ Odroczenie terminu wcielenia do 1 
lipca 1931 roku będą mogli uzyskać na 
stępujący poborowi: 

Poborowi roczników 1904 i 1905, 
którzy posiadają warunki do skróconej 
służby wojskowej, są słuchaczami wyż 
szych zakładów naukowych i w roku 
szkolnym 1930 — 31 pozostaje im osta 
tni rok do ukończenia wyższych stu- 
djów. Zainteresowani muszą bezwzględ 
nie do 30 czerwca br. wnieść podania 
o przesunięcie terminu. i przedłożyć od 
powiednie zaświadczenia zakładu nau 
kowego. 

Zarządzenie dotyczy również pobo 
rowych roczników 1907 i 1908, którzy 
jako uczniowie ostatniej klasy szkół 
średnich nie zostali dopuszczeni do e- 
gzamiinów dojrzałości lub egzaminu te 
go nie zdali, a władze szkolne zezwo 
liły im na powtórzenie, ostatniej klasy 
lub ponowne przystąpienie do tego ©- 
gzaminu. Zainteresowani mają również 
złożyć do PKU stosawne podania do 
dn. 30 czerwca rb. i załączyć wymaga 
ne dokumenty. 

KOLEJOWA. 
— (y)' Nieograniczony ruch osobowy mię 

dzy Polską a Rumunją. W dniu 27 stycznia 
rb. otwarty został nieograniczony ruch Oso- 
bowy, bagażowy i towarowy, pomiędzy Pol- 
ską a Rumunją, na szlaku Jasienów Polny — 

Stefanesto oraz na szlaku Zaleszczyki 
Schit. Równocześnie otwarty został nieogra- 
niczony ruch trazytowy z Polski przez tery- 
torjum rumuńskie pomiędzy, stacjami Jasie- 
ów Polny — Zaleszczyki. 

- solowym p. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 
— (k) Zebranie religija“. W kościele” 

Misionarskim w niedzielę 9 lutego zaraz po 
nieszporach odbędzie się zebranie, na któ- 
rem będą wygłoszone dwa referaty: 1) O 
znaczeniu Częstochowy w dziejach Polski 
i 2) O czci Matki Boskiej Częstochowskiej. 

— (k) Zebrania organizacyj kato- 
lickich. Zebranie mężów katolickich parafji 
Wszystkich Św. odbędzie się 9 lutego wraz 
po nieszporach. 

Zebranie żeńskie Ill-go zakonu św. 
Franciszka parafji świ Jakóba odbędzie się 
9 lutego o godz. ć i pół w sali górnej. 

— (k) Z życia stowarzyszeń M. P. 
Zebranie plenarne S. M. P. im. Wł. Rey- 
monta parafji Niepokalanego Poczęcia N.M. 
P. odbędzie się 9 lutego © zodz. 15. 

Zebranie plenarne SMP. im. Dąbrówki 
odbędzie się 9 lutego o godz. 9,15 rano. 

— Zebranie wierzycieli, W sobotę dn. 8 
bm. o godz. 5 w. odbędzie się w lokalu Sto- 
warzyszenia Przedstawicieli Handlowych ul. 
Niemiecka 35 — 7 zebranie wierzycieli fir- 
my „Stefanja Jasińska" — Jan Bukowski. 

Wszyscy wierzyciele są proszeni o zgło- 
szenie się we własnym interesie. 

UNIWERSYTECKA 
— Z Uniwersytetu. W sobotę dnia 8 bm 

o godzinie 13 w Auli Kolumnowej Uniwersy 
tetu odbędzie się promocja p. Janiny z Sa- 
wiczów Oleckiej na doktora wszechnauk le- 
karskich, Wstęp wolny. 

AKADEMICKA 
— Z koła polonistów USB. W. niedzielę 

dn. 9 bm. w lokolu Seminarjum Polonisty- 
cznego (Zamkowa 11) o g, 11.15 odbędzie 
się zebranie sekcji histr. literackiej z refe- 
ratem kol. Bobolewskiego p.t. „Zagadnienie 
treści i formy u niektórych krytyków pol 
skich*. Goście mile widziani. 

RÓŻNE 
(0) W sprawie wręczenia laureatce m. 

Wilna 'p. K. Błakowiczównie dyplomu nagro 
dy literackiej im, A. Mickiewicza. Dnia 6 lu 
tego odbyło się posiedzenie Sądu Konkurso- 
wego w sprawie wręczenia laureatce m. Wil 
na p. Kazimierze Iłłakowiczównie dyplomu 
nagrody literackiej im. Ad. Mickiewicza. 

Po wymianie zdań, uchwalono dyplom po 
wyższy wręczyć laureatce na uroczystem po- 
siedzeniu rady miejskiej 
które ma się odbyć w dniu 9 marca. 

Pozatem zostały wyłonione dwie komisje 
1) dla zredagowania tekstu dyplomu w skła 
dzie profesorów M. O EA: K. Kol 
buszewskiego i S. Srebrnego i p. W. Hulewi- 
cza i 2) da organizacji uroczystego posie 
dzenia Rady miejskiej w składzie prof. Rusz- 
czyca, p. Hulewicza i radnych Iwaszkiewiczo 
wej i T. Młodkowskiego. 

— (0) Zjazd kupców żydowskich. Wo- 
bec niezwykle ciężkiego położenia ekonomicz 
nego, związek kupców żydowskich w Wilnie 
na początku przyszłego tygodnia zwołuje 
zjazd wszystkich kupców z terenu Wileń- 
zsczyzny na którem omawiana będzie kryty 
czna sytuscja kupiectwa i podjęte zostaną 
starania u władz centralnych o zastosowanie 
do OD specjalnych ulg podatko= 
wych. 

— (y) Akcja restauratorów w kierunku 
у '© wyszynku. Związek właścicieli 

restauracyj nosi się z zamiarem wystąpić do 
władz o zwiększenie kar za potajemny wy- B 
szynk wódek. у 

Nakładane obecnie kary są zbyt niskie, i 
nie odstraszają dostatecznie od uprawiania 
procederu potajemnego wyszynku, co utrud- 
nia znacznie prowadzenie przedsiębiorstw pła 
cących podatki i świadczenia. 

BALE I ZABAWY. 
— Dancing Inflantczyków. W niedzielę 

dn, 9 lutego w lokalu Ogniska Akademickie 
go (Wielka -24) = odbędzie -się -——towarzyski 
dancing Inflantczyków. Początek o godz. 20. 
Wstęp dla Akademików 2 zł. dla wprowa- 
dzonych gości 3 zł. 

— Czarna kawa Koła Przyrodników i Che 
mików USB odbędzie się 8 lutego w salonach 
hotelu Georges'a. Początek o godz. 22. Moc 
atrakcyj. Kotyljon. Wspaniały bufet. Koledzy 
i koleżanki stawcie się licznie! Cena biletów 
6 zł., dla akademików 3 zł. 

— Sobótka Koła Akad. ziemi Lubelskiej 
w Ognisku, W sobotę dnia 8 lutego 1930 r. 
w lokalu „Ogniska Akademickiego" Koło A- 
kademickie z. Lubelskiej urządza „Wielką 
Sobótkę Karnawałową', Bufet obficie  zac- 
patrzony. Wyborowy kwartet muzyczny. Po 
czątek o godzinie 20. : 

e 4 zł. akademicki 2 zł. 
— Dnia 8 lutego 1930 r. w sali Na 

Kolejowego w Wilnie, ul. Kolejowa Nr. 19, 
odbędzie się zabawa taneczna, poprzedzona 
występami orkiestry symfonicznej, śpiewem 

p. W. Biszewskiej i M, Woro- 
tyńskiego, oraz przedstawieniem teatralnem 
„Pociąg Widmo, na rzecz niezamożnych 
uczniów gimn. P. im. św. Kazimierza w N. 
Wilejce. 

Początek o godz. 7 m. 30 wiecz. 
— Zrzeszenie Komitetów Rodz icielskich 

Szkół Powszechnych miasta Wilna urządza 
w dniu 8 lutego 1930 roku w lokalu Klubu 
Techników — ul. Wileńska 33 — Zabawę 
Taneczną z działem koncertowym,  Począ- 
tek zabawy o godzinie 21. Dochód przezna 
cza się na kolonje letnie dla niezamożnej dzia 
twy szkół powszechnych m. Wilna. Cena bi 
letu 3 zł., akademicki I zł. 50 gr. 

— Dnia 8 i 9 lutego o godz. 6 wiecz. 
zespół uczenie i uczniów gimnazjum im. Ada 
ma Czartoryskiego i Juljusza Słowackiego 
odegra oryginalne „Jasełka z tańcami sce- 
nicznemi w sali gimnazjum Adama Czarto= 
ryskiego Mała Pohulanka 11. 

Dochód przeznacza się na „Bratnią Po- 
moc* powyższych zakładów, 
— Dziś sobótka w sali koła Pol. Mac. Szk. 

im. T. Kościuszki przy ul. Turgielskiej 12. 
Wstęp za zaproszeniami. Początek o godz. 
9 wiecz. И 

TEATR I MUZYKA. 

— Teatr miejski na Pohulance. Wysta= 
wiona z wielkim nakładem pracy ; kosztów 
barwną opera narodowa „Krakowiacy i Gó- 
rale" W. Bogusławskiego i J.N. Kamińskiego 
odniosła wielkie sukces artystyczny i zyska 
ła ogólne uznanie ; zachwyt publiczności. Mu 
zyka Kurpińskiego w opracowaniu E. Dzie 
wulskiego tworzy piękną harmonijną całość. 
Do sztuki tej przygotowano całkowicie nową 
bogatą wystawę artystyczną. 

Dziś „Krakowiacy ; Górale”. 
—?Teatr miejski Lutnia. Dziś w dalszym 

ciągu doskonała komedja salonowa Lakatosa 
„Mężczyzna i kobieta", odznączająca się fi 
nezyjnym pogodnym humorem oraz nadwy- 
raz ciekawem ujęciem myśli przewodniej. w 
roli Edyty wystąpi znana w Wilnie wybit- 
nie utalentowana artystka dramatyczna Mar- 
ja Makarczykówna w otoczeniu wybitniej- 
szych sił zespołu z Tarnowiczowną, Malyni 
czówną, Wyrwicz Wichrowskim, Kreczmt 
rem, Krellem i Wasilewskim, reżyserem. sztu- 
ki, na czele. Žž 

= „Królewicz Rak". Dziś o godzinie 3.30 
ukaże się po raz Ostatni nader efektowna 
baśń ludowa Wandy Stanisławskiej „Króle 
wicz Rak", Ceny miejsc zniżone,  * 

— Przedstawienia popołudniowe. Jutro 
odbędą się w Teatrach miejskich widowiska 
popołudniowe o godz. 3.30 pp. po cenach 
zniżonych. W teatrze na Pohulance po raz 
ostatni w sezonie „Mysz košcielna“ Fodora 
z A. Zelwerowiczem w roli głównej. W teat 
rze Lutnia również po raz ostatni satyryczna 
komedija Pagnola „Pan Topaz“. 

— jutrzejszy koncert muzyki słowiańskiej 
5-ty poranek symfoniczny Wil. Tow. Filhar- 
monicznego odbędzie się jutro w niedzieilę   

Janhr.ROZWADOWSKI 
właściciel dóbr Baranowicze po długich i ciężkich cierpieniach, zaopatrzony Św. 

Sakramentami, zmarł dnia 5 lutego 1930 r. 

Wyprowadzenie zwłok z mieszkania do Kościoła nastąpi'o w dniu 6 lutego o godz. 4-ej po południu. 

W dniu 7 lutego o godz. 1i-ej rano odprawione zostało nabożeństwo żałobne, poczem nastąpiło złożenie zwłok 
do grobów rodzinnych. 

O czem zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku 

Żona, synowie, córki I rodzina, - - 
  
w sali teatru miejskiego Lutnia o godz, 12 
w poł. Program poświęcony twórczości kom 
vozytorów czeskich, polskich i rosyjskich, 
zapowiada „Wełtawę* Smetany, brawurowy 
koncert fortepianowy Czajkowskiego, „Od- 
wieczne pieśni*, 3 piękne poematy symfoni 
czne Karłowicza. Solistką koncertu będzie 
niezwykle utalentowana pianistka Olga Wizu 
nówna. Orkiestra symfoniczna w pełnym skła 
dzie pod dyrekcją Adama Wyleżyńskiego, 
Początek o godz. 12 w poł. Bilety zawczasu 
do nabycia w kasie teatru uLtnia od 11 — 9. 

— Recital si owy. W najbliższy wto 
rek 11 bm. w teatrze miejskim na Pohulance 
odbędzie się jedyny występ świetnego skrzyp 
ka Laszlo Szetntgyorgyi. Fenomenalny wir 
tuoz grać będzie w Wilnie tylko raz jeden. 
Program zapowiada utwory: Hubaya, Saras 
satego, Paganini'ego i in. Początek o godz. 
8 w. Bilety zawczasu do nabycia w kasie te 
atru w Lutni, w dzień zaś koncertu w kasie 
teatru na Pohulance. 

— Koncert w sali Śniadeckich USB, Od 
będzie się dziś wielki noncert z udziałem: 
pp. Pławskiej, p, Narkowiczowej, p. Woro 
tyńskiego, p. Winogradzkiej z zespołem bale 
A i chóru akademickiego pod batutą 
p. Z. Dołęgi oraz p. Abramowicza. Szczegóły 
w programach. Początek o godz. 8 wiecz. 

bawa. W sobotę dnia 8 bm. o go- 
dzinie 9 wieczór w lokalu ZOW (Uniwersy- 
tecka 6 m. 8) odbędzie się zabawa Stwca- 

SA A Rezerwistów i b. wojskowych Koła 
Wileńskiego. W programie:  jednoaktówka, 
orkiestra, tańce i bufet. Wstęp dla członków 
ipań 1 zł, dla gości wprowadzonych 1 zł. 

gr. 
— Z Tow. Muzycznego Lutnia. Zarząd 

Wileńskiego Towarzystwa Muzycznego Lut- 
nia ukonstytuował sią w sposób następujący: 
па prezesa Towarzystwa wybrano ks, ]. Кте 
towicza, na wiceprezesa dyr. Z. Śmiałowskiet 

o, na sekretarza M. Ciemnołońskiego, na 
skarbnika M. Pawlikowską. Ze względu na 
przypadającą w roku bieżącym 25 letnią ro- 
cznicę istnienia Lutni, której działalność kul- 
turalno artystyczną szeroko promieniowała, 
szczególniej w najtrudniejszych czasach oku 
pacyjnych, Zarząd Towarzystwa powziął de 
cyzję uświętnienia tej rocznicy przez urzą 
dzenie obchodu jubileuszowego. tym ce 
lu powołany zostanie specjalny komitet jubile 
uszowy. ь 

  

Grypę, kaszel i bronchit uleczysz/ systema 
tycznem piciem szczawnickich wód kruszco+ 
wych „Stefana” i „Józefiny*. Choroby żołąd- 
ka i przefiany materji usunie Ci szczawnicka 
„Magdalena“ i „Wanda“. Do nabycia w apte 
kach i składach aptecznych. 

  

CO GRAJĄ W. KINACH? 

Hollywood — Kult Ciała. 
Heljos — Arka Noego. 
Lux — Żywy trup. 
Wanda — Nocna taksówka. 
Picadilly — Miłość Beduina. 
Ognisko — Fanfary śmierci. 
Światowid — Zagłada Rosji. |, 
Słońce — Świat zaginiony. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 

— (c) Wypadki za dobę. Za czas od 6 
do 7 bm, do godziny 9 rano zanotowano w 
Wilnie ogółem różnych wypadków 57. W tej 
liczbie było kradzieży 8, zakłóceń spokoju pu 
blicznego i nadużycia alkoholu 10, przekro- 
czeń administracyjnych 32. ы В 

„„Resztė wypadkėw podajemy w skorceniu 
w tej samej rubryce. оЕ 3 

— (a) w ( administracyjne w 
styczniu. W ubiegłym miesiącu policja sporzą 
dziła ogółem 3100 protokółów za różnego ro 
dzaju przekroczenia karno administracyjne. 
Najwięcej pociągnięto do odpowiedzialności 
za nieprzestrzeganie przepisów sanitarno - 
porządkowych bo aż 350 osób następnie za 
opilstwo i zakłócenie spokoju publicznego 
290, za niestosowanie się do przepisów o ru 
chu kołowym 280, za tamowanie ruchu pie 
szego 116, za pozostawienie dzieci bez opieki 
29, za uprawianie handlu w godzinach za- 
kazanych 49, za uchylanie się od służby woj 
skowej 19, za niezapalenie latarek i nieza- 
mykanie bram 52. : 

— (c) Tym razem nie udato się. Na ulicy 
Ostrobramskiej policjant zatrzymał Michała 
Wiśniewskiego (Szkaplerna 19) Cyprjana i 
Jerzego Antynikowych (Słowiańska 19) któ 
rzy nieśli samowar z posiadania którego nie 
mogli się wytłomaczyć. Jak stwierdzono. sa- 
mowar pochodził z kradzieży u Asny Kagan 
przy ul. Ostrobramskiej 16 dokonanej tuż 
przed zatrzymaniem sprawców. ; 

— (c) Zderzyły się dwa samochody. 
Przy zbiegu ulic Mickiewicza i Jagiellońskiej 
autobus nr. 14107 prowadzony przez szofera 
Franciszka Gierwiatowskiego (Kalwaryjska 
22) wpadł na taksówkę nr. 14464 prowadzo 
ną przez Zygmunta Toczylowskiego (Kalwa 
ryjska 74). skutek wypadku taksówka zo 
stałą uszkodzona szczególnie z lewej stron 
gdzie zniszczeniu uległ błotnik i przednia oś. 

W czasie zderzenia nikt z pasażerów ja 
dących autobusem nie ucierpiał. 

— (c) Groźny pożar w powiecie Brasław 
skim. Wczoraj w nocy we wsi Koziany gm. 
bohińskiej powiatu brasławskiego  wybucię 
groźny pożar który omal nie strawił całą 
wieg. 

kóło godziny 1 wieczorem z niewyjaśnio 
nych narazie przyczyn powstał ogień w zabu 
dówaniach Jana Jotejczyka. Zapalenie się za 
budowan Jotejczyka było tem niebezpieczne 
że znajdowały się one w środku wsi gra 
nicząc bardzo blisko z innemi zabudowaniami 

Mieszkańcy wsi zorganizowawszy na 
prędce akcję ratowniczą starali się zlokali 
zować ogień lecz bez skutku bowiem płomie 
nie prżeszły na najbliżej położone budowle 
niszcząc je wwaz z inwentarzem, żywym i 
martwym. 

Dopiero po kilku godzinach ogień udało 
się zlikwidować. Jednak spaliły się 4 zagrody 
wraz ze wszystkiemi zabudowaniami i zapa 
sami zboża. Straty spowodowane pożarem 
nie są narazie obliczone Ściśle lecz już teraz 
przekraczają 26 tysięcy zł. 

Z SĄDÓW | 
STUDENT USB WYWROTOWCEM. 

Wczoraj na ławie sądu Okręgowego za- 
siedł młody, żydek, student USB, Samson Li- 
pnik. Osobistość ta znana już jest od dość 
dawna policji politycznej jako kierownik ak- 
cji komunistów na terenie uniwersytetu, czło 
nek komitetu zawodowego KPZB oraz sekre 
tarz Zw. Zawodowego metalowców, który to 
związek należy do tz. lewicy Zw. Zawodo- 
wych, opanowanych przez komunistów. 

W tym wypadku Lipnik oskarżony był o 
to, że 21 września ub, r. w trakcie akademji 
„Bundu* w sali Makabi usiłował przedostać 
się na salę, a następnie korzystając z zamie 
szania przy wycHodzeniu zebranych rzucił 
plikę odezw KPZB. Aresztowany wypierał 
się tego, a jeden ze świadków, na którego 
powołał się, twierdziłŁ, że odezwy rzucone 
zostały z okna. * 

Dochodzeniem ustalone zostało, że tłoma 
czenie to jest fałszem., 

WW] trakcie przewodu sądowego tłomacz 
przysięgły p. Wulc przetłomaczył tekst ю- 
dezw, a radca wojewódzki p. D. Piotrowski 
wyjaśnił sądowi stosunek partji komunisty- 
cznej do „Bundu'* oraz rolę Žw. Zawodo- 
wego metalowców, którego sekretarzem był 
oskarżony. Sąd uznał Lipnika winnym i ska- 
zał na osadzenie w więzieniu zamieniającym 
dom poprawy na trzy lata zaliczając na po- 
i tej kary areszt prewencyjny od 23. 9. 
1929 r. 

Wyrokiem tym Lipnik skreślony został z 
liczby słuchaczy uniwersytetu. (y) 

O 0 A SKONFIS. 

Sprawy sądowe o rewindykacje majątków 
skoniiskowanych przez rząd rosyjski, które 
następnie przeszły na własność skarbu pol- 
skiego mają dla wileńszczyzny specjalne zna 
czenie, gdyż tu najwięcej skonfiskowano swe 
go czasu. 

W Sądach Okręgowych i Apelacyjnych 
wszystkie niemal sprawy zakończyły się wy 
rokamj przysądzającemi zabrane majątki spad 
kobiercom powstańców, na tem jednak nie 
koniec spraw ,gdyż dopiero Sąd Najwyższy 
wyda ostateczne orzeczenie. W dniu 14 bm. 
na wokandzie sądu Najwyższego znajdą się 
trzy takie sprawy, Orzeczenia sądu oczeki- 
wane są z wielkiem zaciekawieniem gdyż 
po wydaniu wyroku w, tych trzech sprawach 
analogiczne zapadną w innych. 

Tego rodzaju spraw znajduje się w po- 
szczególnych sądach około pięciuset (y) 

SĘDZIOWIE HONOROWI NIE ZASIADAJĄ 
JUŻ W SĄDACH. 

Od dnia 3 bm. skasowani zostali sędzio- 
wie honorowj zasiadający dotychczas w skła 
dach sądów „okręgowych. (y) 0401 tx 

  

LRLS S |. 

— (a) Zasłabnięcia na choroby zakaźne. 
W ubiegłym tygodniu notowano na terenie 
województwa następujące wypadki zasłab 
nięć na choroby zakaźne: odra 171, jaglica 
67, tyfus brzuszny G6( plamisty 22, ospa 3, 
płonica 17, błonica 18, róża 10, koklusz. 22 
gruźlica 30 i heine medine 2 w tem jeden 
śmiertelny. 

— (o Zaginięcie. Policja otrzymała po 
wiadomienie o zaginięciu 10 letniej Anny No 
wowiejskiej (Widok: 7): którą jak utrzymuje 
rodzina wyszłą onegdaj z domu i dotychczas 
nie wróciła. Za zaginioną policja wszczęła 
poszukiwania. : 

— (c) Z czem można spotkać się w are 
szćie? W Wiażyniu powiatu wilejskiego osa 
dzono onegdaj w tamtejszym areszcie młodą 
kobietę nazwiskiem Iwaniecka w celu odby 
cia kary administracyjnej. 

Tej samej nocy w sąsiedniej celi zamknię 
to aresztanta Czerpko który zdołał się u- 
porać , z zamkiem i po usunięciu go dostał 
się do celi gdzie spała Iwaniecka i dopuścił 
się defloracji. 

Sprawcę, na skutek zameldowania poszko 
dowanej zatrzymano do dyżpozycii władz. 

(o 4 pudy tytoniu litewskiego ujaw 
niono w koszachH z rybami. Wczoraj rano na 
stację kolejową w Wilnie nadeszła przesyłka 
z Dukszt zawierająca trzy kosze ryb. Przy za 
łatwianiu formalnoścj związanych z odbiorem 
towaru funkcjonarjusze kolejowi powzięli po 
dejrzenie co do zawartości koszów i wezwali 
policję która poddała cały transport oględzi 
nom. 

"W trakcie rewizji ujawniono pod górną 
warstwą ryb paczki z tytoniem przemyco 
nym z Litwy, a który w ten sposób przemyt 
nicy. usiłowali przetransportować do Wilna na 
imię niejakiego Mazura. Adresat zostaf przez 
policję odszukany i aresztowany. 

Zakwestjonowany tytoń waży przeszło 60 
kilogramów. 

— (c) Kradzież mieszkaniowa. Nieznani 
sprawcy dostali się do mieszkania Antoniego 
Szustowicza zamieszkałego przy ulicy Wo- 
dociągowej 18 i skradli złotą obrączkę i krzy 
żyk na srebrnym łańcuszku, 

— (c) Ofiara slizgawicy. Na ulicy Wiłko 
mierskiej a i upadła wskutek czego 
złamała nogę Chhna Chackielewicz zamiesz- 
kująca przy tej samej ulicy w posesji nr. 64 

Pogotówie Ratunkowe odwiozło ją do 
szpitala żydowskiego. ы 

Wypadki złamania nóg na ulicach poło- 
żonych co kolwiek dalej od sródmieścia stają 
się coraz częstsze co dowodzi, że policjanci 
mający w swej pieczy te dzielnice nie należy 
cie wykonują powierzone im obowiązki i 
nie zwracają uwagi na stan chodników w 
swych dzielnicach. 

OFIARY. 
Na remont sal w Domu Dzieciątka Jezus 

bezimiennie z. 5. > 
Hania i Staś Kiersnowscy z Głębokiego 

złotych 5. - * : 
— Korpus podoficerow 3 puiku artylerji 

ciężkiej w Wilnie — otrzymany dochód z 
zabawy w kwocie 123 zł. 50 
dzit w dniu 1 lutego 1930 ro 
na sieroty po 
ci inwalidów. й 

Er. którą urzą- 
u, przeznacza 

poległych wojskowych i dzie 23, 

CHODZĘ PO MIEŚCIE, 

UWAGI CUDZE O TORZE 
SANECZKOWYM 

Właściwie mówiąc, nie bardzo wiem, czy 
po mie w. tej chwili sprawy toru sanec. 
owego, nie jest tem samem, co przypuśćm: 

mówienie w listopadzie o tem, jak to ładni. 
jabłonie kwitną i grusze. 

Dlaczego? Ano «dlatego, że i dziś i wcze 
raj i pozawczoraj mieliśmy w Wilnie akura. 
ną odwilż, że aż nieładnie to ze strony t. 
gorocznej zimy, w stosunku do biednych na: 
ciarzy, łyżwiarzy i saneczkarzy wileńskich. 

Pisać o torze saneczkowym, wtedy, gdy 
za dni kilka może nie być śladu śniegu we 
góle, nie, to do niczego nie podobne... 

Decyduję się jednak na ten wcale ni: 
dziennikarski krok (dziennikarz musi być we 
wszystkiem, co robi aktualnym), a to dle 
iego, że może bardzo serdecznie o to pro: 
jakaś anonimowa „grupa sportowców*, kt: 
rym, jak widać miejski tor saneczkowy bc- 
kiem wyłazi. + 

Oto co mi moi sympatyczni koresponde:: 
Si w omawianej sprawie nadsyłają: 

„Zainteresuje Pana (t.zn. mnie) napewnc. 
sprawa toru saneczkowego (Góra Trzykrz: 
ska), jako w obrębie miasta się znajdująca”. 

„Tor ten, o którym marzyły liczne rzesz« 
sportowców, został w tym dopiero roku w: 
kończony j oddany do użytku publicznegc. 
Ubiegłej niedzieli odbyły się gawet mistrzo- 
stwa (bez ogłoszeń w prasie, prawie be: 
klasyfikacji zawodników)”. 

, „Otóż ten a (i jedyny) tor jest Zr: 
biony w ten sposób, że wyminięcie jego w - 
rażów, jest poprostu niemożliwością. Setki w 
dzów przy. drugim wirazu obserwują wywr: 
cających się nieodmiennie saneczkowiczów* 

„Aby ten zakręt ominąć szczęśliwie, trze 
ba saneczki prawie zupełnie zatrzymać, O. 
stry zakręt po 200 metrach rozpędu jest 
nie do ominiecia“. 

„Przed zakrętem żadnych znaków ostrze 
gawczych oh czarnej deseczki, jak 
na torach niemieckich'. 

„„Pozatem brak klasyfikacji jeżdżących wt 
dług wagi lub ilości miejsc na sankach, co 
sprawia, że kolejne wypuszczanie „trzyjosy 
bówek* i drewnianych, dziecinnych, zabaw 
kowych saneczek z dwunastoletniemi pasz 
żerami, przy nieuniknionym .mijaniu, grozi 
wywróceniem, katastrofą i kalectwem nawet* 

„Naglącą jest więc potrzeba poprawienie 
wirażów oraz zakaz korzystania z toru dzieci 
do pewnego wieku, jeśli nie znajdują się on« 
na miejscu pod opieką starszych". 

y 

„To ostatnie wydaje się tembardziej -kc = 
niecznem, że jak słychać, na tor Antokolski 
mają być wprowadzone t. zw. boby, czyli 
ciężkie sanki wielosobowe.* | 

Tyle moj przygodni informatorzy. 
Na torze saneczkowym na Górze Trzy- 

krzyskiej nie byłem. Na saneczkach nie jeż 
dżę, a jeśli jeżdżę, to na zaprzężonych w 
onia. 

Niemniej uważam, że sprawa której mie; 
sce w swej rubryce dałem, nie jest byna; 
mniej małoważną choćby ze względu na bez 
pieczeństwo publiczności. I dlatego, jeśli dzi 
Ssiejsza „przechadzka* wywoła jakieś echa, 
będę rad bardzo. Mik. 

    

  

NIEPOWODZENIE POLSK. HOKEJISTÓW 
— TRYUMF RANA. 

iMistrzowskiej drużynie hokejowej nie po- 
wiodło się w tym roku podczas rozg wk 
zaszczytny tytuł najlepszego zespołu Europy 
Po wygranej z Japończykami, benjaminkiem 
hokejowym i porażkach z Niemcami (3:1) 
oraz Aust rją (2:0) zawodnicy polscy zdo- 
byli... czwarte miejsce w tabeli. Po zeszło- 
rocznym wicemistrzostwie spadek ten šwiad- 
czy nieszczególnie o postępach naszych ho-- 
keistów. 

Lepiej powiodło się żnanemu w Wilnie z 
występu w sali Apollo zawodowemu boksero 
wi polskiemu wagi półśredniej Edwardowi 
Ranowi. W spotkaniu z Justo Vidalem zwy- 
cieżył on na punkty po 10 rundach. Spot- 
kanie te odbyło się na Kubie a o zaintereso 
waniu się mem Świadczy wymownie fakt 
obecności... samego mistrza świata wagi ko 
guciej, słynnego zawodowca Al. Browna. 

W Wilnie po staremu. Dzień czekamy na 
mróz, dzień wymyślamy na odwilż, w) 

KOMUNIKAT SEKCJI NARCIARSKIEJ AZS 

Sekcja narciarska AZS komunikuje iż w 
dniu 9 bm. o godz. 10.30 odbędzie się zbiór 
ka organizacyjną kursów narciarskich i pier 
wszy wyjazd ćwiczebny. 

Jednocześnie Sekcja zawiadamia iż poczy 
nając od dnia 9 bm. rozpoczyna cykl wycie- 
czek turystycznych. Zbiórka na pierwszą wy 
cieczkę w niedzielę o godz. 10.30 w schroni 
sku narciarskiem Sekcji, Antokolski Brzeg 12 

£ (y) 

ROGER TRE TRE ECE SSSR 

RADJO 
Sobota, dnia 8 lutego 1930 r. 

11,55—12,05: Sygnał czasu z Warszawy. 
12,05—13,10: Muzyka z płyt gramofonowych 
13.10—13,20: Komunikat meteorologiczny*z 
Warszawy. 16,10 —16,15: Program dzienny. 
16,15—17,00: Muzyka z płyt gramofonowych 
17,00—17,15: Komunikat Wil. Tow. Organ. 
i Kółek Rolniczych. 17,15—17,35, W świetle 

  

rampy” nowości teatralne omówi T. Łopa- | 
lewski. 17,35— 17,45: Pogadanką muzyczna, 
wygł. St. Węsławski. :17,45—18,45: Audycja 
dziecinna: „Prawdziwa wojna”. 18,50—19,15 
Transmisja z kawiarni B. Sztralla w Wilnie 
(z niespodzianką morską) 19,15 — 79,40: 
Program na następny tydzień. 19,40—19,50: 
Rozmaitości. 19,50 — 20,15: „Z szeroki: 
świata” najciekawsze zdarzenia tygodnia 
omówi kienryk Tokarczyk. Sygnał czasu z 
Warszawy. 20,15—23,00: Transmisja koncer- 
tu, feljetonu i komunikatów z Warszawy: 

,00 — 24,00: „Spacer  detektorowy po 
Europie* Retransmisja stacyj zagranicznych 

       



Pożarły ją właśne koty 
Na peryferjach węgierskiego miasta Sze- 

ged mieszkała stara żebraczka, która od: dłuż 

Szego czasu była zupełnie niedołężna. Miała 

tylko na tyle sił, by udawać się codziennie 

do pobliskich domów, gdzie dawano jej tro- 
chę ciepłej strawy. 

W ostatnich dniach żebraczka zaprzestała, 

jednak tych wizyt. : 8 

Zwróciło to wreszcie uwagę kilku osób i 

udały się one do oddalonej od miasta chaty, 

gdzie zamieszkiwała żebraczka. 

Drzwi były zamknięte. Gdy je otwarto 

siłą, straszny widok rzedstawił się oczom. 

przybyłych. Pięć: wielkich kotów szarpało 

ciało staruszki. Na barłogu słomianym „leżała 

fuż tylko połowa korpusu. Górna część była 

obgryziona aż do kości. 

Jak wykazało dochodzenie śledcze, staru 

szka zachorowała na silne zapalenie płuc 

; umarła, nie mając już sił przed śmiercią 

otworzyć drzwi kotom, które w liczbie pięciu 

chowała w chacie. 
Nieszczęśliwe zwierzęta, nie mogąc wy= 

ałobyć się z chaty po śmierci swej pani z głodu 

napoczęły jej ciało, a potem już żywiły się 

niem w dalszym ciągu. 

WOBOZACZO W OSZDEROAEA O ORC 

NĄJLEPSZY : 

WĘGIEL: 
górnośląski koncernu „Progres, 

oraz KOKS wagonowo i od įedne[ 

tonny szczelnie zamkniętych i za- 

płombowanych wozach dostarcza 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Prze- 

mysłowe 

egzystuje od 
M. DEULL roku 1890 
Biuro: Wilno, Jagiellońska 3, tel. 811. 
Składy ie. Słowackiego 27, 

el. 14- —0    

   

  

GIEŁDA WILENSKA 
dnia 7 lutego 1930 r. 

GIEŁDA WARSZAWSKĄ 
7 lutego 1930 r. 

Dewizy i waluty: 

st 

CENY W WILNIE. 
Z dnia 7 lutego r. b. 

Ziemiopłody: pszenica 35—36, żyto 19— 

Tranz, Sprz. Kupno 20 ze kaszę je, ae 

Dolary 8,86, 8,88, 8,84, Kas 28 Gleby owies —_18, gry- 
—24, otręby pszenne 18—20, żytnie 

Belgia 124,28, 124,58, 123,93 15—16, zieriniaki 7- 8, siano 8-11, 

Kopenhaga 238,43, 239,03, 237,83 słoma 7—8, makuchy lniane 42—43. Ten- 

Budapeszt 5,31 5,33 5,29 ka» w dalszym ciągu bardzo słaba. Do- 

Holandja 357,90 358,80 _ 457,00 e zapotrzebowanie mini- 

Londyn 43,28 43,49 43,27,5 Мх : 

Nowy York 800, 892, ES ZO еНеи, 

aw „Rec YA Ay A, 48 Kasza jęczmienna 50—65, jaglana 70— 

Paryż 34,97, 3506, 3488, 85, gryczana 80 90, owsiana 85—100 

Praga 26,38. 26,44, | (2632, PRZ pytać 2: 50 — 60 za 
i 172,15, 172,59, 171,72 e В e 

orų 83125 5,3137 5,3119 Mięso wołowe 200—240, cielęce 180— 

Stokholm 239,25, 239,85 238,65 200, baranie 240—250, wieprzowe 280— 320, 

Wiedeń 125,49 125.80, 125,18 słonina świeża 380—400, solona 380—420, 

Węgr o: 20 m m 380—400, Smalec wieprzowy 420— 

Włoch, ь 

Gdańsk 173,78. | : : Nabiał: Mleko 45—50 gr. za litr, $mie- 
Marka niemiecka 213,04, 

Papiery procentowe 

Pożyczka inwestycyjna 123.50. Prem- 

jowa dolarowa 78.50 5 proc. konwersyjna 

50,— 6 proc.dolarowa 79.25 10 proc. kole- 

Jowa 102,50, 5 proc, kolejowa 45,00. 8 proc. 

L. Z. B. Gosp Kraj. i Banku Roln., obli- 

acje B. Gosp Kraj. 94. Te same 7 proc. 
85.25. 4 i pół proc. L.. Z. ziemskie 50,75 

8 proc. warszawskie 71,75.5 proc.warszaw- 

skie 54.— 8 proc. Łodzi 63:50. 10 proc. 

Siedlec 7250 8 proc. obligacje P. B 
Komunalnego 93, Stabilizacyjna 83.25 10proc. 

Radomia 75. 8 proc. ziemskie 71.00. 4,5 proc 

ziemskie 52.— 6 proc. poż. konw. Warsz. 

52,15 4 i pół proc. warsz. 50 —. Kalisz 60.75 

8 proc. T. K. Przem. Polskiego 80,50 

8 proc. Piotrkowa 61.00 8 proc. Częstocho- 

wy 61.00, 8 proc. Lublina 6,25. 
Akcje. 

—,— 184,00 Powszechny 

Kredyt 110. Związek Spółek Zarobkowych 

81.00 Puls 47.50. Elektrownia w Dąbrowie 

60. Cukier 29.00 Cegielski 42—. Mo- 

drzejów 13.50 Norblin 81, Ostrowiec 61— 

Starachowice 21.25 Zieleniewski 60, 

—80. Parowozy 20. Węgiel 52,00 — Раго- 
wozy 20, —. Borkowski 7.50 Spiess 100. 
Lilpop 27,00 B. Zachodni 79. Kijewski 60, 
Klucze 8.50 IU em. 73,50. Siła i Świątło 

Bank Polski 

wj 

tana 220—230, twaróg 120—140 za 1 kg.. 
ser twarogowy 160—180, masło niesolone 
600 -650, solone 500—550. 

Jaja: 180—200 za 1 dziesiątek. 
Warzywa: groch polny 40—60, fasola 

biała 100—120, kartofle 9—10, kapusta świe- 
ża 9—10, kwaszona 25—30 marchew 15—20, 
(za klg.) buraki 10-15 (za kilogram) 
brukiew 15—20, ogórki 10—12 zł. za 100 
sztuk, cebula 40—50, kalafiory 80 -120 za 
główkę. 

Owoce: jabłka stołowe 100—180 za 1 
kg., kompotowe 50--80, gruszki I gat, 150— 
200, II gat. 100—20, 

Drób: kury 6—8 zł. za sztukę, kurczę” 
ta 3-4, kaczki 8—9, biie 6— / 
gęsie 18—20, bite 15 - 18, indyki 20—25 
bite 18-20 zł. 

Ryby: liny żywe 500—550, śnięte 380— 
450, szczupaki żywe 550—600 śnięte 350 — 

400, leszcze żywe 500—520, śnięte 380 — 400, 
karpie żywe 500—550, śnięte 380 400, ka- 
rasie żywe (brak), Śnięte (brak), oko- 
nie żywe 480—520, śnięte 380—400, wąsa- 
cze żywe 500—550, šniete 380—400, sieia- 
wa 320-350, sumy 300-350, węgorze 600—700 
miętusy żywe 350—380, Śnięte 250—280, 
stynka 170—200, sandacze mrożone 380 — 
400, płocie 200—220, drobne 80—100. 

Len: Len surowiec 1 gat. 2.30 — 2.40 

owe 

  KINO-TEATK 

„HELIOS“ 
Wileńska 38. 

W rolach głównych: 

Dziś 2 orkiestry: wojskowa i 
publiczność całego świata! 2.000.000 dolarów kosztu! 

10.000 artystów! 2 lata pracyj 

symfonicznal Cudo przeboj świata! A! rcydzieło, które poruszyło 

ARKA NOEGO 
GEORGE OBRIEN i DOLORES COSTELLO. Mrożące krew, niewidziane dotychcza 

sceny POTOPU. Film ten jest przedmiotem podziwu na całym Świecie! Śpieszcie na ten film! Seans 
o godz. 4, 6, 8 i 10.15. Dla młodzieży dozwolone. W piątek ho! 1, w” 
sobotę i niedzielę wszystkie honorowe bilety Bezwzględnie nie ae. PE ON: 
  

  

SROKOWSKIEGO 
MICHAŁA  WASZYNSKIEGO. W rolach 

Dziś pierwszy zaa: 
KINO-TEATR _ |europejski film plg popularnej powieści M. 

r Žyserja: wokiywoow || KULT CIAŁA z: SCO ZO KÓZ 
„ MICHAŁ VICTOR VARCONYI, Ё UCHINOWA, 
Mickiewicza 22. 

Początek o godz. 4, 6, 8, i 10.25. 

/ С KRYSTYNA ANKWICZ, PAWEL i i 
dokonano w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie i Nicei. Specjalna ais „e OLE IA ZE 

  

Kino Miejskie 

SALA MIĘJSKA 

ul. Qstrobramska 5. 

Od dnia 8 do 12 lutego 1930 roku włącznie będzie wyświetlsny lilm: 

— Aaktów 10. - Obraz uzna 

Bohaferskie serce 
Wielki dramat ducha młodzieńczego wś : i fanciąkieco zastać go wśród zmagań życiowych na tie wysiłków wychowawczych 

ny i zalecony przez 
Naczelne Władze Harcerstwa Polskiego. Kasa czynna od g. 3 m. 30. Pocz. seansów 

od_g. 4-ei. Nastepny program: „OSTATNI SYN*. 
  

  

  

  

Kino = Teatr : JUTRO PREMJE ielki 

„Słońce | ZAŚ... „ŚWIAT ZAGINIONY: Czyz. "6 W rolach głównych i Sania 
oo 6 „Niewolnica Księcia Borysa“ nina bob śtorka obrame SenaOILLIE DOVE, (Biezapome 

kobiet, czarujący BEN LYON. Bogata wystawa. Pałace, uczty, rewje. Swietna, trzymająca w napięciu treść. 
Akcja rozgrywa się w Paryżu i w willi księcia Borysa. Nad program: Pół godziny Śmiechu. 

  

Gillette wyrabia się 
tylko jednej jakości— 

najlepszej 
Najlepszy gatunek stali, najdokładniej 

      

  

  

Wydział Powiztowy Sejmiki w Olkusza 
algas, oglasza 

„a7AK ONKURS 
na posadę lekarza rejonowego z płacą 550.— do 700,— 
w osadzie Pilica (6.000 ludności) pow. Olkuskiego. Posada 
będzie do objęcia od 1 marca b. r. wymaganą jest dobrą 
zn'jomość położnictwa i chirurgji ambulatoryjnej oraz co- 
najmniej trzyletnia praktyka lekarska poparta odpowiednie- 
mi świadectwami. łoszenia należy kierować do Wydziału 

Powiatowego w Olkuszu. 

Dr. Zakrzewski Starosta Stamirowski 
lekarz powiatowy Przewodniczący Wydziału 

  

  

895—0 

RÓŻNE 
BAWAACE 
Zastępcy losowi! 
FORSOWNA sprzedaż 
DOLARÓWEK ułatwi 
nasz zupełnie NOWY 
DOTĄD NIEZNANY 
system kombinacyjny. 
WARUNKI dla nab: w* 
ców i zastępców 
NAJKORZYSTNIE J- 
SZE. POSZUKUJEMY 
zdolnych, dobrze 
wprowadzonych ZA- 
STĘPCÓW pod naj- 
lepszymi i rzetelnymi 

    
  

  

  

  

    
    

  

  

  

T. i 
sze ma: , szczegółowa i bezwzględ- 1 + aud WSSE ADR 

: ARS 98.Pirley 38 50 BankDysk. 124 75Nobei 12,00 dolardų amerykanskich za pud, len trze ca E a is oda Rinka uos B Panienka OM 58 drówz | warunkami.  Natych- 

Wileński Bank Ziemski Zł. —160 Rudzki 28,50 Haberbusch 104.25 Back Hand- pany 3.30 — 3,40 dol. za pud. Siemię ‹ wychodzącego z fabryki Uómacząprzy- LENARZE gtelgentna 4 ki.| 59 niany, pół mu | miastowe. zgłoszenia: 
: lowy—117, Wysoka 145 Majewski 60, Łazy lniane o czystości 87 i pół proc. 1.20 dol. słowiową doskonałość nożyków Gillette. 8 $ simn. poszukuje posa- rowany *w_ stanie | Małopolska Kasa Kre- 
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11249. A. I. „Czerechowska Leja* w Orli, pow. Szczuczyń- 
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11250. A. I. „Czernobajew Włodzimierz" 

  

zam. tamże. 

11251. A. I. „Darszen Jankiel“ w Drui, pi 
_ sprzedaż towarów skórzanych i bakalejnych. 

1928 roku, Właściciel Darszen Jankiel zam. tamże. 

к 

| GEORGE GIBBS. 
5512 Z |). Żółty: ptak 

Cyryl podszedł do niej i serdecznie 
į  pogładził jej rękę. 

-/ /—— Proszę mi wierzyć, jeżeli pani 

' może. Nie zawiodę pani zauiania. To 

В — мб2у5!Ко, со тове ром1ей21её. — Ро 

pauzie dodał jeszcze. — A teraz czas 

już spać. Może rana okoliczności się 
zmienią nieco i pani inaczej będzie się 

 zapatrywała na tę sprawę. : 
Doris wyprostowała się 

oczy jej spotkały się za chwilę ze spoj 

zeniem Cyryla. Było to spojrzenie 
czciwe i jasne... takie oczy nie mogły 

" kłamać. Ale nie podała mu, mimo to 

eki i  milcząc skierowała się ku 

trzwiom. 

> 

     
   

      

  

           

  

    
   

  

   

   

  

   

    

   

   
    

   

A 

|  — Chcę poprosić panią o coś... 
|. Spojrzała na niego ze zdziwieniem. 

_ — Proszę ustąpić mi swój pokój, 

pani niech zajmie przeznaczony dla 
nie, obok sypialni Betty. 

| — Pan myśli, że Rizzio... że Rizzio 
ośmieli się... zapytała zaniepokojona. 

° — Tak, on myśli, że pani ma je- 

szcze ten bloczek, domyśla się, że pani 
ie zgodziła się mi go oddać I, — roze 

śmiał się Cyryl, — nie myli się wcale! 
— Ale jeśli mu powiem, że spali- 

am bloczek? ! 
— Nie uwierzy pani. - 

-- Nie uwierzy... — powtórzyła 

mieszana. 
„L Proszę mnie posłuchać, Tak bę- 

lzie najlepiej. Ja sam rozmówię się z 

| Betty, — spojrzał na zegarek. — Boże! 

Już pierwsza po półnacy. Wszyscy już 

się pewnie rozeszli. Vu 

Doris próbowała się sprzeciwić, 

powtarzając, że boi się więcej o niego 

o siebie, ale wkońcu ustąpiła. 

— O mnie proszę się nie niepokoić! 

 —— uśmiechnął się Cyryl. — Nic mi złe 

go nie zrobią, a gdy zamiast pani zo- 

baczą mnie, uciekną zaraz. 
Nieco uspokojona, Doris weszła do 

salonu, gdzie kończono grę w karty. 

Mackiewicz. B 

"Wawiorskiej pow. Lidzkiego, sklep spożywczy i tytoniowy. 

ma istnieje od 1928 roku. Właściciel a Dna 

zwolna i 

INa progu dopędził ją i zatrzymał. 
© chem i pozbawiła ostatniej 

  

3267—VI. 
A RA ciel. Estryn 

wę wsi Myto, gm. у 
ir- 

odzimierz 
VI. 

sprzedaż towarówi 
zam. tamże. 

ow. Brasławskiego 
Firma istnieje. od 

3269—VI. 

Właśnie obliczano kredą wygrane. Riz 
zio zniknął gdzieś. Cyryl rozmawiał na 
uboczu z panią domu. Wytłomaczył jej, 
że przestraszona opowiadaniem 0 na- 
padzie na drodze, * Doris chciałaby 
zmienić pokój i spać obok lady Betty 
z otwartemi, drzwiami. 

— Ale proszę o tem nie mówić, — 
prosił. — Byłoby jej przykro przyzna- 
wać się do obaw. 

— A pan? 
— O, ja mogę spać gdziekolwiek! 

— roześmiał się. 
— A pańska ręka? 
— Zdrowa. Taki drobiazg, już prze 

szła. 
Doris zgodziła” się na wszystko. 

Była tak zmęczona i wyczerpana ner- 
wowo, że ledwie trzymała się na no- 
gach, Rozmowa z Cyrylem doprowa- 
dziła ją do rozpaczy, napełniła stra- 

nadziei. 

Napróżno usiłowała zachować wiarę. 
Głos rozsądku powtarzał nieubłaganie, 
że Cyryl jest: winien. 

Rozbierając się powoli, przysłuchi- 

wała się z natężeniem dźwiękom, dola 
tującym z sąsiedniego pokoju. Cyryl 
robił jakieś przygotowania do spodzie 
wanej wizyty wrogów. Wkrótce wszyst 
ko ucichło. Przed zaśnięciem zaszła do 
Doris lady Betty, aby porozmawiać 
chwileczkę, ale przyjaciółka była tak 
zamyślona i milcząca, że Betty szybko 
zniknęła, życząc jej dobrej nocy. Do- 
ris zgasiła świecę i długo patrzała na 
wąską smugę światła płynącego przez, 
szparę we drzwiach z pokoju Cyryla. 
Serce jej Ściskał niepokój na myśl o 
tem, co się miało stać w nocy. 

Powtarzała sobie bez końca, że Cy 
ryl nie znał treści notatek w bloczku 
z bibułką do papierosów, a jednak ka- 
zał to spalić. Ten fakt dodawał jej otu 
chy i uspakajał. Długa nie mogła zmru 
żyć oka, ale nareszcie zapadła w ciężki 
i męczący sen. : = 

Doris obudziła się drżąc ze strachu 
i nadsłuchiwała. Jakieś dziwne dźwięki 
dolatywały do niej z sąsiedniego poko 

„11258. A. I. „Estryn Zalman“ w Szarkowszczyžnie, 

Dziśnieńskiego, piwiarnia. Firma istnieje od 1927 roku. Wlašcis 
ałman, zam. tamże. 

pow. 

3276 — VI. 

11259. A. I. „Fales Ester* w Ostryni, pow. Szczuczyńskiego, 

spożywczych i obuwia, Właściciel Fales Ester 
3277 — VI. 

11260. A. I. „Fałowicz Gołda" w Orli, pow. Szczuczyńskie. nego na sumę złotych 

skiego, sklep galanteryjno kolonjalny. Firma istni 

Właściciel Fałowic: 
eje od 1928 r. 

z Gołda zam. tamże. 3278 — VI. 

ju. Nie mogła odrazu zdać sobie spra- 

wy z przyciszonych dźwięków, wresz- 
cie zrozumiała: ktoś skradał się. Głu- 

cho skrzypiała podłoga pod czyjemiś 
krokami, ktoś szeptał. Doris usiadła na 
łóżku, włożyła szlafrok i pantofle i słu- 
chała. W pokoju Cyryla chodzili jacyś 
ludzie. Momentalnie zorjentowała się w 
tem, co należało zrobić: podbiegła 
szybko i zamknęła drzwi do pokoju 
Betty. 

W pokoju Cyryla słychać było głoś 
niejszy hałas, jakby walkę, ktoś posu- 

wał meble, dysząc ciężko. Zdając so- 
bie. sprawę z niebezpieczeństwa, ale 
powodowana niepokojem o Cyryla, 
zdecydowała się szybko. Drżącą ręką 

przekręciła klucz i otworzyła drzwi na 

roścież. 
Na chwilę zapanowała cisza i na- 

pełniła serce Doris przerażeniem. 

— Cyrylu! Co to?... — szepnęła. 
— Tsss! — odpowiedział rozkazu 

jącym szeptem. 
W świetle księżyca Doris ujrzała w 

jednym z kątów dwie postacie ludzkie, 
leżące na podłodze. 

— Cyrylus — powtórzyła. 
— Wszystko dobrze, — usłyszała 

szept. — Proszę wrócić do swego po- 
koju. Wszystko skończyło się dobrze. 

Ale Doris nie wahała się dłużej. 
Śmiało weszła do pokoju, zamykając 
drzwi za sobą. Na podłodze przy ścia 

lnie leżał jakiś człowiek. Cyryl siedział 

na jego nogach i mocno trzymał za 

ramiona. 
3 WZ * 

— Pan nie jest ranny? — szepnęła. 

— Nie. Proszę iść spać. Czyż pani 

nie rozumie... gdyby teraz ktoś wszedł.. 

— Nic mnie to nie obchodzi! 
Ciekawość zwyciężyła w niej 

wszystkie inne uczucia. Nachyliła się i 
poznała Johna Rizzia. 

— Rizzio! — wyszeptała oburzona. 

— W moim pokoju? ® 
— Powinieniem byt zabič go, — 

odpowiedział wściekle Cyryl, — ale 
narazie ogłuszyłem go tylko. Za chwilę 

odzyska przytomność. Proszę przynieść 
szklankę wody, — dodał szybko — ale 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie 
rewiru 2-go z siedzibą w Wilnie przy ul. Ja- 

kóba Jasińskiego Nr. 1 m. 3 zgodnie z art. 
1030 U.P,C. podaje do. wiadomoścj publicz- 

nej, że w dniu 10 lutego 1930 roku o godz. 

10 rano w Wilnie przy ul. Stefańskiej Nr, 25 
odbędzie się sprzedaż z licytacji należącego 
do Berka Maniewicza majątku ruchomego, 
składającego się z A OSZACOWA= 

Komornik Legiecki. 
3498—VI—0 

bez hałasu i nie zapalając światła. 

Zzewnątrz domu czekają jego ludzie. 

Doris posłusznie wykonała rozkaz. 

Rizzio zbudził się i poruszył się. Ale 

Cyryl trzymał go mocno, nie pozwala- 

jąc mu się ruszyć. / 

— Ach, Cyrylu, puść go, proszę! 
— zawołała mimowoli. 

Na dźwięk jej głosu Rizzio podniósł 

brwi ze zdziwieniem ż zbładł śmiertel 

nie. Przy pomocy Cyryla podniósł się 
z ziemi. ; 

— Dobrze, wyrzucę go tą samą 

drogą, którą tu się dostał — czyli 

przez okno! — mruknął Hammerslay. 

"Tylko poleci głową naprzód, jeśli pani 

nie ma nic przeciw temu! 

'Rizzio z trudnością oddychał, lecz 

usiłował wywołać krzywy! uśmiech na 

swej twarzy. 
— Zdaje mi się, że powinienem 

podziękować pani za... za wspaniało- 

myślność, — rzekł opanowując się. — 
Jestem winien, bo nie zorjentowałem 
Siela ; 

— Szkoda, że pan nie -poczuwa się 
do innej winy, — przerwał sucho Cy 
ryl. — Ale teraz wynoś się pan! — roz 
kazał groźnie, pokazując na okno. 

‚ — — Chwileczkę! Pan pozwoli... — 
poprosił, zwykłym już uprzejmym to- 

nem Rizzio. — Na usprawiedliwienie 

mej wizyty, która jak widzę, oburzyła 

miss Mater, mogę powiedzieć tylko to, 

że sama byłaby mi z czasem wdzięcz 

na za uratowanie tajemnic, które gdy 

dostaną się do rąk wrogów, mogą mieć 
fatalne skutki. 

— Zbyteczne obawy, — odpowie- 
działa spokojnie młoda Amerykanka, 
— spaliłam już te tajemnice. 

— Pani... spaliła? 
— Tak, wieczorem, po pana wyj 

ściu. 
Rizzio milcząc patrzał na nią i wzru 

szył ramionami. 
— O, w takim razie 

podwójny błąd. 
— I popełni pan jeszcze trzeci, je- 

żeli natychmiast nie wyniesie się stąd 

przez okno! — dodał groźnie Cyryl. 

popełniłem 

RZADCA 
z długoletnią praktyką EABLYAB 

dobremi świadectwa” 0 ę gi ę GORNO- 

mi i powažnemi re- 
komendacjami POSZU- najlepszy, e, 
kuje posady w ma* Я 5 = zamkniętych. Drzewo 
jątkach większych Od opałowe rąbane suche 
1 kwietnia. Łaskawe 
oferty proszę nadsy- Kościalkowski 
łeć do adm. „Słowa* Mickiewicza 22 (3 bra* 

—Į ma), tel. 14 05: dla A. B. 0 

    
Włóch roześmiał się głucho. 
— Sądzę, że skandal nie jest pożą 

dany, — zauważył chłodno. — Miss 
Mater zapewne oceni moją uwagę, je- 
śli powiem, że gdybym podniósł trochę 
głos, wpadłoby tu natychmiast półtuzi 
na ludzi, którzy czekają pod oknem na 
zł powrót. 

rzestraszona o bezpieczeństwo Cy- 
ryla, Doris chwyciła rękę Włocha: 

— Pan tego nie zrobi? 
_ Hammerslay (uśmiechnął się złośli- 

wie. 
+— Niech się pani nie boi! 
— Nie, — oznajmił wspaniałomyśl 

nie Rizzio, — proszę się nie obawiać, 
ja zbyt dobrze rozumiem pani sytuację. 

Podszedł do okna, lecz Hammerslay 
zatrzymał go. , 

— Uprzedzam, że pan prowadzi 
niebezpieczną grę. Dałbym panu po- 

rządną nauczkę gdyby nie pewne 
względy... į 

— Właśnie te względy, — powtó- 
rzył znacząco Włoch, siadając na oknie 
i spuszczając nogi na zewnątrz. — Nie 
stety pan za mało pamięta, o tych 
„względach“. Życzę dobrej nocy! 

Zeskoczył z okna i znikł. ! 
Cyryl Hammerslay stał chwilę w 

oknie, wpatrując się w ogród. Doris 

podeszła do niego. Nagle poczuła coś 
pod stopą. Podniosła nogę i przyjrzała 
się podłodze. Ze zdziwienia zabrakło 
jej tchu, zamarła na miejscu. W świetle 
księżyca dostrzegła wyraźnie pod no- 

gami dobrze znany bloczek bibułki do 

papierosów... Rzuciła szybkie spojrze- 
nie na zamykającego okno Cyryla, po- 

chyliła się i podniosła bloczek, poczem 
cicho uciekła do swego pokoju i zamk 
nęła drzwi na klucz. 

ROZDZIAŁ VIII 

Dowody. 

Znalazłszy się-w swej sypialni Do 
ris stała chwilę niezdecydowana, w 
ciemności ściskając drżącemi palcami. 
cienkie kartki bibułki do papierosów 
— tego żółtego bloczku, który przecież 

mowsze zdobycze ko- 

Mickiewicza 31 m. 4. cznik 1905, unie- kobiecą kon: TOSznik Ž 
radę servujė, dosko- "22218 Bie 9 
nali, odświeża, usuwa iostry | Ludwika 
jej skazy i braki. Anaszkiewicz 
Sztuczne opalenie ce- Krystyna Stanó- 

lówna, poszukują bra- 
ta Kazimierza Stanóla, 
zam. w mieście Citty, 

ry. Wypadanie wło- 
gów i łupież.  Naj- 

smetyki racjonalnej. Ameryka Północna. 
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zniszczyła własnoręcznie! Czyżby się 
myliła? Może nie wrzuciła bloczka do 
ognia? Na chwilę przelotna myśl kaza- 
ła jej wierzyć, że Cyryl oszukał ją, i w 
chwili, gdy klęczał poprawiając węgle, 

wyjął książeczkę z ognia. Ale nie, to 
było niemożliwe! Przecież  własnemi 
oczami widziała, jak ogniste języki 

obejmowały wątłe kartki. Obejrzała się 
na zamknięte drzwi pokoju Cyryla. Tak 
mie było wątpliwości, musiało to być 
drugie takie same donoszenie! 

Doris spuściła sztory, położyła się 
do łóżka i zapaliła świecę. W ręku 
miała nową książeczkę z blado-żółtemi 
kartkami bibułki, w identycznej okład 
ce i tak samo, jak poprzednia ściśnięta 
gumką. Otworzyła książeczkę i szybko 
Szukać zaczęła. Nie myliła się: w Środ- 
ku kartki były zapełnione  drobnem 
pismem, ale nieco odmiennem od po- 
przedniego. Notatki były. skreślone 
mniej starannie, jakby z pośpiechem, 
szersze pismo zajmowała nie cztery, 
ale siedem kartek. Charakter pisma 
przypominał bardzo Cyryla. Treść by 
ła podobna do poprzedniej. 

Ale były różnice. Doris pamiętała 
każdą datę, każde słowo. Nazwy te sa- 
me, ale daty o wiele późniejsze. Cytry 
oznaczające liczbę wojsk były o wiele 
mniejsze. Pamiętała naprzykład doska 
nale, że przy „Pieszych Oddziałach 
Szkockich'* była cyfra 120.000, obecnie 
zaś 42.000. Podobne zmiany były do- 
konane w wielu miejscach. Zmniejszo 
ne cyfry oznaczały ilość szrapneli i 'ar- 
tylerji. 

Cyfry zaczęły skakań przed oczyma 
Doris. Drżącemi palcami zamknęła ksią 
żeczkę. A więc to była prawda! Strasz 
ne podejrzenia sprawdziły się! Było to 
nowe, bardziej Ścisłe doniesienie, po- 
prawiające błędy poprzedniego, albo, 
być może służące, jako dopełnienie 
pierwszego. 

Więc Cyryl był istotnie... O jakiż 
wstyd! Jaka hańba! Rozpacz Doris nie 
miała granic! 
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